ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ
ЗА РЕГИОНАЛИ РАЗВОЈ

Београд, 09.10.2015. године
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

На основу члана 22. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), Одељење за правне и заједничке послове је дана 09.10.2015.
године, утврдило пречишћен текст Правилника о поступку јавне набавке унутар
Националне агенције за регионални развој.
Пречишћен текст обухвата: Правилник о поступку јавне набавке унутар Националне
агенције за регионални развој 02 број 346-1/2014 од 13.03.2014. године, Правилник о
измени Правилника о поступку јавне набавке унутар Националне агенције за регионални
развој 02 број 1130-1/2014 од 01.07.2014. године и Правилник о изменама и допунама
Правилника о поступку јавне набавке унутар Националне агенције за регионални развој
02 број 1921-1/2015 од 09.10.2015. године.

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
РЕГИОНАЛИ РАЗВОЈ
Члан 1.
Предмет уређивања
Овим Правилником о поступку јавне набавке унутар Националне агенције за регионали
развој (у даљем тексту: Правилник), у складу са важећим прописима, ближе се уређује
начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне
набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта),
одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза
из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки,
начин праћења извршења уговора о јавној набавци у Националној агенцији за
регионални развој (у даљем тексту: Агенција).
Члан 2.
Појмови
Јавном набавком сматра се набавка добара или услуга или радова од стране
Агенције, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и овим правилником.
Набавка која је изузета од примене Закона је набавка предмета набавке, који
је такође потребан за обављање делатности Агенције, а на коју се не примењују одредбе
Закона.
Послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне
набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку;
израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора
о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други послови који су повезани
са поступком јавне набавке.
План набавки је годишњи план набавки наручиоца, који садржи податке у складу
са прописима којима се уређују јавне набавке.
Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или
извођење радова.

Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској
форми између једног или више наручиоца и једног или више понуђача у складу са
спроведеним поступком јавне набавке, који за предмет има набавку добара, пружање
услуга или извођење радова.
Члан 3.
Комуникација
Комуникација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и
објављивањем на Порталу јавних набавки.
ПЛАН НАБАВКИ
Члан 4.
Запослени који учествују у планирању јавних набавки нарочито узимају у обзир следеће
критеријуме:
1) да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности Агенције и у складу са
планираним циљевима;
2) да ли техничке спецификације и количине одговарају стварним потребама Агенције;
3) да ли је процењена вредност конкретне набавке одговарајућа с обзиром на циљеве
набавке, имајући у виду техничке спецификације и количине;
4) да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова за Агенцију;
5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање потребе Агенције;
6) стање на залихама, искуствене показатеље у вези са месечном, кварталном,
годишњом потрошњом добара и сл.;
7) трошкове одржавања и коришћења постојеће опреме у односу на трошкове нове
опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и сл.;
8) трошкове животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкове
употребе и одржавања, као и трошкове одлагања након употребе);
9) ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке.
Члан 5.
Планирање јавних набавки у оквиру сектора
Руководиоци сектора до 30. јуна текуће године одређују запослене у оквиру својих
сектора који су дужни да до 15. новембра текуђе године, електронском поштом, искажу
потребе за набавкама за следећу годину за свој сектор.
Запослени одговорни за планирање набавки, потребе за набавкама за следећу годину из
става 1. овог члана, исказују тако што у Табелу 1, која се налази у прилогу овог
Правилника, уписују следеће податке:







предмет јавне набавке,
разлоге и оправданост јавне набавке,
спецификацију,
количине,
процењену вредност,
динамику поступка јавне набавке,






елементе критеријума на основу којих ће понуђачу бити додељен уговор
предлог за резервисану јавну набавку (уколико сматрају да је оправдано),
предлог за заједничко спровођење поступка јавне набавке (уколико сматрају да
је оправдано) и
набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује.

Попуњену Табелу 1 запослени одговорни за планирање набавки достављају електронском
поштом руководиоцу сектора.
На основу делатности и планираних активности сектора коме припадају, запослени
одговорни за планирање набавки утврђују предмет набавке и у исто време израђују
техничку спецификацију која одговара стварним потребама сектора.
Запослени одговорни за планирање набавки проверавају тренутно стање на залихама,
месечну, кварталну и годишњу потрошњу материјала, планирану делатност сектора у
следећој години, како би прецизно утврдили потребне количине за следећу годину.
Запослени одговорни за планирање набавки истражују тржиште предмета набавке (путем
телефона, интернета, каталога..) те на основу истраживања одређују разлоге и
оправданост јавне набавке, процењену вредност јавне набавке, квалитет предмета јавне
набавке, рокове, период гаранције и др.
Процењену вредност јавне набавке, запослени одговорни за планирање набавки,
одређују упоређујући цене више различитих понуђача.
Запослени одговорни за планирање набавки одговорни су за тачност података које
достављају руководиоцима сектора.
Члан 6.
Усвајање плана набавки
Руководиоци сектора дужни су да најкасније до 15. децембра текуће године провере
оправданост исказаних потреба, утврде стварне потребе за сваку појединачну набавку
те након тога искажу укупне потребе за набавкама за следећу годину за свој сектор.
Потребе наведене у ставу 1. овог члана руководиоци сектора ће исказати тако што ће
електронском поштом руководиоцу Сектора за правне, финансијске и заједничке послове
доставити обједињену, попуњену, табелу која се налази у прилогу овог Правилника
(Табела 1).
Руководиоци сектора одговорни су за тачност података које достављају руководиоцу
Сектора за правне, финансијске и заједничке послове.
Руководилац Сектора за правне, финансијске и заједничке послове проверава исказане
потребе (врши формалну, рачунску и логичку контролу предложених предмета, количина,
процењене вредности, приоритета набавки као и осталих података, и предлаже њихове
исправке) и о томе електронском поштом обавештава руководиоце сектора.
Руководиоци сектора врше неопходне исправке и утврђују стварне потребе за предметима
набавки, и достављају исправке електронском поштом руководиоцу Сектора за правне,
финансијске и заједничке послове.

На основу исказаних потреба и на основу усвојеног финансијског плана, руководилац
Сектора за правне, финансијске и заједничке послове са запосленима у Сектору за
правне, финансијске и заједничке послове обједињује све исказане потребе и израђује
нацрт плана набавки.
Приликом израде нацрта плана набавки из става 6 овог члана руководилац Сектора за
правне, финансијске и заједничке послове са запосленима у Сектору за правне,
финансијске и заједничке послове нарочито ће обратити пажњу на истоврсност добара,
услуга и радова као и врсту поступка јавне набавке коју је потребно спровести.
Нацрт плана набавки руководилац Сектора за правне, финансијске и заједничке послове
парафира и доставља директору, заменику директора и саветнику директора до 31.
децембра текуће године.
Директор парафира и даје коначан предлог плана набавки на усвајање Управном одбору
Агенције.
Управни одбор дужан је да на основу усвојеног финансијског плана, а најкасније до 31.
јануара текуће године усвоји план набавки.
Управни одбор Агенције одговоран је за усвајање плана набавки, директор је одговоран
за парафирање плана набавки, руководилац Сектора за правне, финансијске и
заједничке послове одговоран је за парафирање плана набавки, усклађеност плана
набавки са финансијским планом, као и за израду плана набавки у складу са Законом о
јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).
Члан 7.
Измене и допуне плана набавки
Измене и допуне плана набавки доносе се у поступку који је прописан за доношење плана
набавки, када су испуњени услови прописани Законом.
Измене и допуне плана набавки Службеник за јавне набавке у року од десет дана од дана
доношења објављује на Порталу јавних набавки, на начин прописан Законом и
подзаконским актом.
Члан 8.
Објављивање плана набавки и достављање извештаја
Службеник за јавне набавке објављује на Порталу јавних набавки усвојени план набавки
у року од десет дана од дана усвајања.
Службеник за јавне набавке путем електронске поште доставља Управи за јавне набавке
квартални извештај о закљученим уговорима и спроведеним поступцима набавки.
Службеник за јавне набавке одговоран је за правовремено објављивање плана набавки,
за правовремено слање Управи за јавне набавке квартални извештаја о закљученим
уговорима и спроведеним поступцима набавки, као и за тачност података које шаље.
Члан 9.

Одговорност за извршење плана набавки
За извршење плана набавки одговорни су директор, заменик директора, саветник
директора, руководиоци организационих јединица и запослени на пословима јавних
набавки.
Члан 10.
Контрола извршења плана набавки
Руководилац сектора за чије потребе је спроведена јавна набавка, са запосленима које
је одредио, дужни су да прате извршење плана набавки у делу који су планирали.
Спровођење поступка јавне набавке
Члан 11.
Претходно обавештење
На основу потребе руководиоца организационе јединице за објављивањем претходног
обавештења, службеник за јавне набавке припрема текст претходног обавештења у
складу са Прилогом 3А, који доставља на парафирање руководиоцу Сектора за правне,
финансијске и заједничке послове. Руководилац Сектора за правне, финансијске и
заједничке послове подноси Директору на потпис, након чега службеник за јавне набавке
текст објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Агенције, као и на
Порталу Службеног гласила РС и база прописа, уколико су испуњени законски услови.
Директор је одговоран за потписивање текста претходног обавештења; руководилац
Сектора за правне, финансијске и заједничке послове одговоран је за парафирање текста
претходног обавештења и достављање Директору на потпис; службеник за јавне набавке
је одговоран за припремање текста и објављивање претходног обавештења на Порталу
јавних набавки и на интернет страници.

Члан 12.
Покретање поступка
Руководилац сектора који има потребу за спровођење поступка јавне набавке подноси на
сагласност Директору писани захтев за покретање поступка јавне набавке који садржи:
предмет јавне набавке, процењену вредност, партије (кад је предмет јавне набавке
обликован по партијама), предлог чланова комисије, техничку спецификацију (јасно и
прецизно дефинисан предмет јавне набавке, разложен по ставкама за које ће понуђач
давати цену), рок и динамику испоруке добара/извршења услуга, додатне услове,
критеријум за оцењивање понуда, предлог најмање три потенцијална понуђача (само у
случају јавне набавке мале вредности и уколико сматра да је то потребно), начин
плаћања и сл.
На основу захтева за покретање поступка јавне набавке, уколико је сагласан, Директор
даје писани налог службенику за јавне набавке/комисији за јавну набавку да спроведе

поступак јавне набавке. Службеник за јавне набавке израђује одлуку о покретању
поступка и решење о образовању комисије за јавну набавку (уколико се формира
комисија). Након парафирања одлуке и решења од стране руководиоца Сектора за
правне, финансијске и заједничке послове, исти се подносе Директору на потпис.
Директор је одговоран за потписивање захтева, односно давање писаног налога за
спровођење поступка јавне набавке, као и за потписивање одлуке о покретању поступка
и решења о образовању комисије за јавну набавку; руководилац Сектора за правне,
финансијске и заједничке послове је одговоран за парафирање одлуке и решења;
службеник за јавне набавке је одговоран за израду предлога одлуке и решења.
Члан 13.
Покретање поступка у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда
Пре покретања преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
у Законом предвиђеним случајевима, руководилац сектора који има потребу за
спровођење поступка јавне набавке, је дужан да наведе разлоге за оправданост примене
и спровођење ове врсте преговарачког поступка, и исте заједно са доказима којима се
потврђује основаност примене преговарачког поступка, достави службенику за јавне
набавке. Службеник за јавне набавке припрема захтев за мишљење о основаности
примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу
са прописаном формом и садржином. Захтев се доставља на парафирање руководиоцу
сектора, а затим подноси Директору на потпис, након чега службеник за јавне набавке
захтев упућује Управи за јавне набавке.
Након пријема позитивног мишљења од стране Управе за јавне набавке, даље се поступа
у складу са Законом и чланом 12. Правилника.
Руководилац сектора који има потребу за спровођење поступка јавне набавке одговоран
је за оправданост примене преговарачког поступка, директор је одговоран за
потписивање захтева за мишљење; руководилац Сектора за правне, финансијске и
заједничке послове одговоран је за парафирање захтева и достављање на потпис
Директору; службеник је одговоран за израду захтева и подношење Управи за јавне
набавке.
Члан 14.
Образовање комисије
Комисија има најмање три члана, од којих је један службеник за јавне набавке или
дипломирани правник. Службеник за јавне набавке је обавезно члан комисије уколико је
процењена вредност јавна набавке већа од износа прописаног Законом. Остале чланове
комисије сходно предмету јавне набавке у оквиру захтева за покретање поступка јавне
набавке предлаже руководилац сектора за чије потребе треба споровести поступак јавне
набавке. Предложени чланови комисије морају имати одговарајуће стручно образовање
из области из које је предмет јавне набавке и који ће бити обавезни да пружају стручну
помоћ комисији.
Директор и руководилац сектора одговорни су за формирање комисије.

Члан 15.
Изјава о одсуству сукоба интереса
Након доношења решења о образовању комисије, службеник за јавне набавке израђује
изјаву о одсуству сукоба интереса за чланове комисије за јавну набавку, коју доставља
свим члановима комисије на потпис.
Чланови комисије су одговорни за потписивање изјаве о одсуству сукоба интереса;
службеник је одговоран за израду текста изјаве и подношење на потпис свим члановима
комисије.
Члан 16.
Обликовање јавне набавке по партијама
Руководилац сектора који има потребу за спровођење поступка јавне набавке, у случају
да је предмет јавне набавке испорука добара, услуга или радова чији су предмети
истоврсни у складу са Законом, обликује набавку, у оквиру захтева за покретање
поступка, у више посебних истоврсних целина, тако да се свака од ових целина може
уговарати засебно.
Руководилац сектора одговоран је за обликовање јавне набавке по партијама.
Члан 17.
Спровођење набавке у отвореном поступку
На основу донете одлуке о покретању поступка и решења о образовању комисије,
комисија приступа следећим фазама поступка:
1) израђује конкурсну документацију,
2) припрема огласе о јавним набавкама, измене и допуне конкурсне документације,
додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда,
3) отвара понуде,
4) бира најповољнијег понуђача и саставља извештај о стручној оцени понуда,
5) припрема предлог одлуке о додели уговора и објављује на Порталу јавних набавки и
интернет страници Агенције,
6) одлучује о поднетом захтеву за заштиту права,
7) искључиво обавља сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима.
Комисија је одговорна за законитост спровођења набавке у отвореном поступку (1-7).

Члан 18.
Израда конкурсне документације

Комисија израђује конкурсну документацију за отворени поступак. Конкурсна
документација за отворени поступак мора да садржи све елементе у складу Законом и
подзаконским актима.
Конкурсну документацију комисија затим истовремено са објављивањем позива за
подношење понуда објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Агенције.
Комисија је одговорна за израду и објављивање конкурсне документације.
Члан 19.
Одређивање поверљивости
Комисија у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости које
понуђачима ставља на располагање. Комисија, у складу са Законом, може условити
понуђаче да конкурсну документацију могу преузети само уколико потпишу изјаву или
споразум о чувању поверљивих података.
Члан 20.
Објављивање позива за подношење понуда
Комисија припрема текст позива за подношење понуда у складу са Прилогом 3Б Закона,
након чега исти објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Агенције и на
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа уколико су испуњени
законски услови.
Комисија је одговорна за израду и објављивање позива за подношење понуда.
Члан 21.
Одређивање критеријума за доделу уговора
Комисија, у складу са захтевом за покретање поступка и чл. 75. и 76. Закона, одређују
услове у оквиру конкурсне документације које понуђач мора да испуни како би могао да
учествује у поступку доделе уговора о јавној набавци.
Приликом израде конкурсне документације комисија ће у складу са законским правилима
за одређивање критеријума навести, описати и вредновати унапред све критеријуме на
основу којих ће се вршити избор најповољније понуде.
За одређивање критеријума одговорни су руководилац сектора који предлаже набавку и
комисија.
Члан 22.
Измене и допуне конкурсне документације
У случају да се након објављивања позива за подношење понуда измени или допуни
конкурсна документација, комисија ће у року и на начин предвиђен Законом те измене
или допуне објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Агенције.

Ако се конкурсна документација измени или допуни осам или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, комисија припрема обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Агенције.
Ако заинтересовано лице у писаној форми затражи додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, комисија припрема одговоре које потписују сви чланови
комисије, а затим се исти објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници
Агенције.
Комисија је одговорна за израду и објављивање текста одлуке о продужењу рока, за
припрему и објављивање одговора на питања понуђача.
Члан 23.
Пријем понуда
Запослени у писарници је дужан да приликом пријема понуде на коверти обележи тачно
време пријема и стави заводни број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико понуђач понуду поднесе непосредно, запослени у писарници понуђачу предаје
потврду пријема понуде, која садржи назив и адресу понуђача, предмет и број јавне
набавке, тачно време пријема понуде, заводни број и датум понуде.
Члан 24.
Отварање понуда
Након истека рока за достављање понуда објављеном у позиву за подношење понуда,
комисија приступа јавном отварању понуда, на месту и у времену наведеном у позиву.
Члан комисије пре почетка отварања понуда од присутних понуђача прикупља пуномоћја
за учешће у поступку, уколико немају статус овлашћених лица.
Комисија спроводи поступак отаварања понуда и води записник о отварању понуда у
складу са Законом.
По завршеном отварању понуда, записник потписују чланови Комисије и представници
понуђача, након чега члан комисије уручује копију записника присутним представницима
понуђача, а осталим понуђачима комисија доставља копију записника на начин и у року
предвиђеним Законом.
Комисија је одговорна за приступање јавном отварању понуда, прикупљању пуномоћја
за учешће у поступку, спровођењу поступка отварања понуда и вођење записника,
уручивање копије записника присутним представницима и достављање копије записника
осталим понуђачима.
Члан 25.
Заштита података
Комисија је дужна да чува као поверљиве све податке које је као поверљиве понуђач
означио у понуди, да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости

податак из понуде, и да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача,
као и о податке о поднетим понудама, до отварања понуда.
Додела уговора
Члан 26.
Преглед и оцена приспелих понуда од стране комисије
Након окончаног поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке прегледа и
оцењује приспеле понуде.
Комисија приликом прегледа утврђује да ли су пристигле понуде, сходно Закону,
одговарајуће и прихватљиве.
Комисија оцењује само оне понуде које испуњавају сваки од предвиђених услова за
учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци и уколико су испуњени сви услови,
на основу критеријума исказаних у конкурсној документацији, приступа избору
најповољније понуде и формира ранг листу понуђача.
Након избора, комисија саставља писани извештај о стручној оцени понуда који мора да
садржи све податке прописане Законом и који потписују сви чланови комисије.
Комисија је одговорна за преглед и оцењивање приспелих понуда и избор најповољније
понуде, као и за формирање ранг листе понуђача и за састављање извештаја о стручној
оцени понуда.
Члан 27.
Састављање текста одлуке о додели уговора
Комисија израђује текст одлуке о додели уговора који парафира руководилац Сектора за
правне, финансијске и заједничке послове, а потписује Директор.
Одлука о додели уговора објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници
Агенције у року од 3 дана од дана доношења.
Уколико у периоду након доношења одлуке о додели уговора, неки од понуђача у
поступку, писаним путем, затражи увид у документацију о спроведеном поступку,
комисија је дужна да том понуђачу омогући непосредан увид и копирање документације
о његовом трошку.
Директор је одговоран за потписивање, а руководилац Сектора за правне, финансијске и
заједничке послове за парафирање текста одлуке о избору најповољније понуде;
комисија је одговорна за састављање текста и објављивање одлуке о избору
најповољније понуде, као и за омогућавање увида у документацију након доношења
одлуке о додели уговора.
Члан 28.
Поступак уколико комисија утврди да ни једна понуда не испуњава услове из
конкурсне документације

Уколико након прегледа понуда, комисија утврди да ни једна понуда не испуњава услове
из конкурсне документације, комисија израђује, у складу са Законом, одлуку о обустави
поступка јавне набавке, коју након парафа руководиоца Сектора за правне, финансијске
и заједничке послове и потписа директора објављује на Порталу јавних набавки и
интернет страници Агенције.
Комисија у Законом предвиђеном року након коначности одлуке, израђује обавештење о
обустави поступка јавне набавке у складу са Прилогом 3К и објављује га на Порталу
јавних набавки и интернет страници Агенције, као и на Порталу Службеног гласила РС и
база прописа, уколико су испуњени законски услови.
Директор је одговоран за потписивање одлуке о обустави поступка јавне набавке;
руководилац Сектора за правне, финансијске и заједничке послове одговоран је за
парарфирање одлуке о обустави поступка јавне набавке; комисија је одговорна за израду
и објављивање одлуке о обустави поступка јавне набавке, као и за израду текста
обавештења о обустави поступка и његово објављивање.
Члан 29.
Негативне референце
Уколико у складу са Законом, настане неки од доказа негативне референце за
неиспуњење обавеза у поступку јавне набавке, службеник за јавне набавке/комисија
могу предложити директору да понуда одређеног понуђача буде одбијена.
Заштита права понуђача
Члан 30.
Поступак пријема захтева за заштиту права у случају да поднети захтев не
садржи све предвиђене податке
Уколико подносилац захтева у било којој фази поступка јавне набавке поднесе захтев за
заштиту права, комисија провера да ли захтев садржи све Законом предвиђене податке.
У случају да поднети захтев не садржи све предвиђене податке или уколико је захтев за
заштиту права неблаговремен, или поднет од стране лица које нема активну
легитимацију, комисија израђује текст закључка којим се одбацује захтев.
Комисија је одговорна за проверу захтева за заштиту права, израду и достављање текста
закључка подносиоцу захтева и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Члан 31.
Поступак када поднети захтев садржи све предвиђене податке
Уколико поднети захтев садржи све предвиђене податке, комисија израђује обавештење
о поднетом захтеву за заштиту права које се у складу са Законом предвиђеним роком,
објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Агенције, као и на Порталу

Службеног гласила РС и база прописа, уколико су испуњени законски услови.
Затим, уколико тако одлучи, комисија усваја захтев за заштиту права и решење доставља
са препорученом пошиљком подносиоцу захтева, понуђачима и Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки у року предвиђеним Законом. У супротном,
уколико комисија не усвоји захтев за заштиту права, доставља одговор на захтев и
комплетну документацију из поступка Републичкој комисији ради одлучивања, о чему у
року предвиђеним Законом, обавештава подносиоца захтева.
Комисија је одговорна за израду текста и објављивање обавештења о поднетом захтеву
за зашиту права, достављање решења и одговора на захтев и достављање комплетне
документације.
Члан 32.
Закључење уговора
По истеку законског рока од дана објављивања одлуке о додели уговора, службеник за
јавне набавке припрема текст уговора на основу елемената из понуде изабраног
понуђача, а према обрасцу модела уговора из конкурсне документације.
Уговор парафира руководилац Сектора за правне, финансијске и заједничке послове, а
затим се доставља на потпис директору и овлашћеном представнику изабраног понуђача.
Након достављања уговореног броја примерака потписаног уговора изабраном понуђачу,
службеник доставља по један примерак потписаног уговора Координатору за финансијске
послове ради реализације финансијских средстава предвиђених уговором. Уговор
службеник доставља и лицу задуженом за праћење реализације уговора одређеном на
начин утврђен овим Правилником.
Комисија у законском року након закључења уговора израђује текст обавештења о
закљученом уговору о јавној набавци, који након парафа руководиоца Сектора за правне,
финансијске и заједничке послове и потписа директора, објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Агенције, као и на Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа уколико су испуњени законски услови.
Ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци, уговор
се може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Директор је одговоран за потписивање уговора и обавештења о закљученом уговору о
јавној набавци; руководилац Сектора за правне, финансијске и заједничке послове
одговоран је за парафирање уговора и обавештење о закљученом уговору о јавној
набавци; службеник за јавне набавке је одговоран за припрему и достављање уговора;
комисија је одговорна за израду и објављивање обавештења о закљученом уговору о
јавној набавци; запослени у организационој јединици за финансијско-рачуноводствене
послове одговорни су за реализацију финансијских средстава предвиђених уговором.

Члан 33.
Пријем и оверавање рачуна/предрачуна

Након пријема рачуна/предрачуна за испоручена добра, пружене услуге или изведене
радове, на исти се ставља парафни печат Агенције и доставља се руководиоцу сектора
за чије потребе је спроведена набавка и непосредном извршиоцу задуженом за праћење
извршења уговора о јавној набавци.
Уколико је предрачун/рачун израђен у свему у складу са уговором о предметној јавној
набавци, руководилац Сектора за чије потребе је спроведена набавка као и непосредни
извршилац задужен за праћење извршења уговора о јавној набавци исти парафирају и
достављају руководиоцу Сектора за правне, финансијске и заједничке послове на параф,
а затим Координатору за финансијске послове.
Координатор за финансијске послове контролише постојање обавезних података на
рачуну/предрачуну који су прописани законом, као и усаглашеност са уговором о
предметној јавној набавци.
Ако рачун/предрачун не садржи све податке прописане законом или ако није усаглашен
са уговором о предметној јавној набавци, Координатор за финансијске послове исти враћа
издаваоцу рачуна.
Члан 34.
Поступак јавне набавке мале вредности
Приликом спровођења поступка јавне набавке мале вредности поступа се у свему у
складу са чл. 12.- 33. овог Правилника, уз следеће разлике:
- поступак спроводи службеник за јавне набавке, односно лице запослено на пословима
јавних набавки, или у случају сложености предмета јавне набавке, комисија,
- позив за подношење понуда се објављује на Порталу јавних набавки и интернет
страници, а уколико директор или руководилац организационе јединице сматра да је
потребно доставља се и на најмање три адреса лица која су према сазнањима способна
да изврше набавку,
- уколико поступак спроводи службеник за јавне набавке, односно лице запослено на
пословима јавних набавки, одговоран је за законити спровођење поступка јавне набавке.

Члан 35.
Спровођење набавки чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу
није већа од 500.000,00 динара без пореза на додату вредност (члан 39. став 2.
Закона)
Запослени у сектору, којој је предмет набавке потребан, дужан је да обезбеди
конкуренцију и приликом спровођење набавки чија је укупна процењена вредност на
годишњем нивоу није већа од 500.000,00 динара без пореза на додату вредност.
Наведени запослени је дужан да испита тржиште телефонским позивањем или путем

интернета или и-мејла о чему обавезно саставља записник, који ће садржати назив и
адресу понуђача, предмет набавке, цену, рок и начин плаћања.
Након избора најповољнијег понуђача, запослени саставља записник/нацрт уговора који
доставља на парафирање руководиоцу Сектора за правне, финансијске и заједничке
послове и на потпис директору.
Након достављања уговореног броја примерака потписаног уговора изабраном понуђачу,
запослени доставља по један примерак потписаног уговора/фактуре Координатору за
финансијске послове ради реализације финансијских средстава предвиђених
уговором/фактуром. Копију уговора/фактуре, запослени доставља руководиоцу сектора
који је предложио спровођење предметне набавке.
Директор је одговоран за потписивање уговора; руководилац Сектора за правне,
финансијске и заједничке послове одговоран је за парафирање уговора/записника;
запослени у сектору којој је предмет набавке потребан одговоран је за припрему и
достављање уговора/записника; Координатор за финансијске послове одговоран је за
реализацију финансијских средстава предвиђених уговором/фактуром.
Члан 36.
Евиденција о јавним набавкама
Службеник за јавне набавке на основу евиденције, сваког квартала, најкасније до 10. у
месецу који следи по истеку тромесечја, путем апликативног софтвера Управе за јавне
набавке, попуњава и доставља у електронској форми прописане обрасце о спроведеним
поступцима и закљученим уговорима о јавној набавци, о спроведеним поступцима
набавки на које није примењиван Закон, о обустављеним и поништеним поступцима јавне
набавке и извештај о извршењу уговора о јавној набавци. Након уношења свих наведених
података, службеник за јавне набавке обрасце штампа, даје на параф руководиоцу
Сектора за правне, финансијске и заједничке послове и потпис директору, након чега се
исти чувају за интерне потребе и евентулане надзорне провере.
Службеник за јавне набавке је одговоран за вођење евиденције о јавним набавкама,
попуњавање и чување образаца, руководилац Сектора за правне, финансијске и
заједничке послове за парафирање образаца, директор за потписивање образаца.

Члан 37.
Архивирање документације
Службеник за јавне набавке обједињује припадајућу документацију предметне јавне
набавке у досије, и по истеку буџетске године у којој је реализована јавна набавка,
предаје је на архивирање.
Циљеви поступка јавне набавке
Члан 38.
Целисходност и оправданост јавне набавке

Предмет јавне набавке мора бити оправдан, потребан и тако одређен да његов квалитет
буде задовољен и одговарајући. Запослени која планирају набавку одговорни су за
целисходност и оправданост одређене јавне набавке, да је набавка настала из реалних
потреба за конкретном набавком, одређеног обима и карактеристика, као и да су
предвиђене количине одговарајуће и потребне.
Процењена вредност се мора утврђивати на основу испитивања тржишта, док понуђена
цена мора бити упоредива са тржишном ценом, за шта одговорност такође сносе
запослени која планирају набавку и руководиоци сектора који предлажу спровођење
набавке.
Комисија се мора старати о поштовању свих рокова за предузимање радњи у оквиру
поступка јавне набавке, као и да кад год је могуће користи електронску пошту, како би
се поступак спровео са што мање трошкова.
Члан 39.
Економично и ефикасно трошење јавних средстава
Приликом одређивања услова за учешће у поступку јавне набавке, као и критеријума за
доделу уговора, руководиоци сектора који предлажу спровођење набавке и комисија
морају водити рачуна да се обезбеди одговарајући квалитет по најповољнијој цени.
Члан 40.
Ефективност
Сва лица која учествују у процесу јавих набавки од планирања до извршења уговора о
јавној набавци, дужна су да се старају да однос између планираних и остварених
ефеката одређене набавке буде што успешнији.
Члан 41.
Транспарентно трошење јавних средстава
Лица која учествују у процесу јавих набавки од планирања до извршења уговора дужна
су да обезбеде јавност трошења јавних средстава, на тај начин што ће омогућити увид у
документацију, објавити План јавних набавки на интернет страници Агенције, достављати
кварталне извештаје Управи за јавне набавке.
Члан 42.
Обезбеђивање конкуренције и једнакости понуђача
Конкуренција се мора обезбедити у сваком поступку јавне набавке а нарочито приликом
спровођења преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и
набавки на које се Закон не примењује, односно набавки чија је укупна процењена
вредност на годишњем нивоу није већа од 400.000,00 динара без пореза на додату
вредност.

Техничке спецификације се морају одредити на објективан начин и тако да одговарају
стању на тржишту, а услови за учешће у поступку јавне набавке не смеју бити тако
одређени да ограничавају конкуренцију. Критеријуми за доделу уговора морају бити
одговарајући и реално постављени у односу на сам предмет јавне набавке. Руководиоци
сектора који предлажу спровођење набавке и комисија су одговорни за испитивање
тржишта (телефонским путем, путем интернета, анализом испорука и услуга од стране
добављача у ранијим годинама).
Лица која учествују у процесу јавих набавки (од планирања до извршења уговора) морају
обезбедити једнак положај свим понуђачима, не смеју сарађивати ни у ком облику са
понуђачима приликом припремања понуде.
Комисија је дужне да све огласе у поступку јавне набавке објављује на Законом
предвиђен начин како би сви понуђачи са истим били упознати. Исто се односи и на
објављивање додатних информација и појашњења у Законом предвиђеном року. Услови
за учешће у поступку јавне набавке не смеју утицати на било који вид дискриминације
међу понуђачима.
Члан 43.
Заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности
Руководиоци сектора који предлажу спровођење набавке и комисија су дужни да кад год
је то могуће и у вези са предметом јавне набавке, кроз техничке спецификације захтевају
добра, услуге или радове које не утичу неповољно на животну средину и њено додатно
загађење, као и да штеде енергију и чувају природне ресурсе. Такође, у исту сврху, мора
се увек кад је то могуће, предвидети као елемен критеријума економски најповољније
понуде – еколошке предности и заштита животне средине и енергетска ефикасност.
Члан 44.
Благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке
Руководиоци сектора који предлажу спровођење набавке морају поступати према
оквирним датумима за покретање поступка одређеним у Плану јавних набавки за текућу
годину, како би службеник за јавне набавке, лице запослено на пословима јавних
набавки, односно комисија, могли да поступак јавне набавке спроведу у складу са
предвиђеним оквирним датумима за закључење уговора. Још приликом фазе планирања,
руководиоци сектора који предлажу одређене набавке морају водити рачуна о
приоритетима и редоследу у спровођењу набавки које се уносе у План јавних набавки,
како би поступци јавних набавки могли да се благовремено, у разумним роковима и
ефикасно спроведу.
Редовна контрола јавних набавки
Члан 45.
Директор ће у случају потребе одредити запосленог који ће спровести контролу јавне
набавке, односно који ће извршити процену:
a) Квалитета поступка планирања и оцену целисходности планирања конкретне јавне
набавке са становишта потреба и делатности Агенције,

б) Оправданости
документације,

и

целисходности

критеријума

за

сачињавање

техничке

в) Квалитета и објективности начина на који је вршено испитивање тржишта,
г) Оправданост и објективну потребу предвиђених додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке, као и оправданост и објективност критеријума на основу којих
ће се вршити додела уговора, посебно водећи рачуна да не дође до злоупотребе
додатних услова и критеријума којим би се поједини понуђачи довели у неравноправан
положај,
д) Да ли су реални, оправдани и адекватни предвиђени начини и рокови плаћања,
додела аванса и гаранције којима се дати аванси обезбеђују,
ђ) Да ли је уговор извршен у складу са спецификацијом која је саставни део уговора
о јавној набавци, посебно водећи рачуна о томе да ли је квалитет испоручених добара,
пружених услуга, односно изведених радаова, на нивоу који је уговором предвиђен,
е) Стања залиха одређених добара, као и да ли лице задужено за праћење потрошње
тих залиха свој посао обавља савесно и да ли благовремено обавештава надлежног
руководиоца о стању залиха,
ж) Исправности, рационалности и сврсисходности коришћења добара и услуга.
Члан 46.
(Брисано)
Члан 47.
Након сваке контроле лице задужено за спровођење контроле јавних набавки дужно је
сачинити писани извештај о спроведеној контроли.
На нацрт извештаја, руководилац сектора, код којег је вршена контрола (или више
организационих једининица, уколико је контрола вршена у више њих) може уложити
приговор у року од 8 дана.
У року од осам дана од дана пријема приговора, сачињава се коначни извештај који се
доставља Директору и председнику Управног одбора Агенције.
Извештај обавезно садржи следеће податке:
1) Циљ контроле,
2) Предмет контроле,
3) Време почетла и завршетка контроле,
4) Име лица које је вршило контролу,
5) Списак документације над којом је остварен увид током контроле,
6) Налаз, закључак, препоруке и предлог мера,

7) Потпис лица које је вршило контролу,
8) Препоруке које се односе на:
a) Унапређење поступка јавне набавке,
б) Отклањање уочених неправилности,
в) Спречавање ризика корупције у вези са јавним набавкама,
г) Предузимање мера на основу резултата спроведене контроле.
Ванредна контрола
Члан 48.
Ванредну контролу иницира Директор у случају да постоје сазнања због којих је
неопходно спровести контролу (нпр. учестали број захтева за заштиту права понуђача,
често понављање поступака...).
Ванредна контрола спроводи се по истој процедури и правилима предвиђеним за вршење
редовне контроле.
Начин праћења извршења уговора о јавној набавци
Члан 49.
Правила одређивања лица за праћење извршења уговора о јавним набавкама
Руководилац сектора у оквиру кога се реализују уговори, одредиће непосредне
извршиоце задужене за праћење извршења уговора о јавној набавци водећи рачуна о
њиховој компетенцији да изврше и адекватно провере квалитет и квантитет испоручених
добара,
односно
извршених
услуга
или
изведених
радова
(врсту, количину, квалитет и цене добара, услуга или радова, рокове и услове
плаћања).
Лице које је било у комисији за спровођење поступка јавне набавке након којег је
закључен уговор о јавној набавци чије је извршење предмет праћења, не може бити
задужено за праћење тог уговора.
У случају да сложеност предмета уговора то захтева, може се предложити формирање
комисије за праћење реализације таквих уговора.
Члан 50.
Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених
добара, пружених услуга или изведених радова, правила за потписивање
докумената о извршеном пријему добара, услуга или радова, правила
поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора и поступања у
случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року
Лице задужено за праћење реализације уговора мора сачинити писани документ којим ће
се утврдити да су добра, услуге односно радови примљени на начин како је то уговорено,

а уколико приликом пријема установи да квантитет односно квалитет предмета уговора
није у складу са уговореном спецификацијом, одбиће пријем предмета уговора и о томе
без одлагања обавестити непосредног руководиоца.
Уколико се након пријема предмета, а у току реализације уговора установи да је потребно
извршити рекламацију (или отклонити грешку у гарантном року) на предмет уговора лице
задужено за праћење реализације уговора мора о томе без одлагања обавестити
непосредног руководиоца.
Члан 51.
Правила достављања уговора и потребне документације унутар наручиоца
Одмах након закључења уговора о јавној набавци Сектор за правне, финансијске и
заједничке послове, у својој евиденцији оставиће један примерак уговора, а затим ће
доставити примерке уговора свим Секторима који учествују у реализацији уговора, и то
посебно:
a) Лицу задуженом за праћење реализације уговора одређеном на начин утврђен овим
Правилником;
б) Координатору за финансијске послове;
в) Лицу задуженом за архивирање документације.
Члан 52.
Правила комуникације са другом уговорном страном у вези са извршењем
уговора
Лице задужено за праћење реализације уговора дужно је бити у сталној комуникацији са
одговорним лицем друге уговорне стране и о реализацији уговора извештавати
непосредног руководиоца најмање једном месечно, а у зависности од специфичности
предмета уговора и чешће уколико је то потребно, а што ће се утврђивати у сваком
конкретном случају.
Члан 53.
(Брисано)

Члан 54.
Правила поступка реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења
Лице задужено за праћење реализације уговора дужно је благовремено упозорити
непосредног руководиоца о постојању могућности да се уговорне обавезе од стране друге
уговорне стране не испуне у уговореном року, те припремити поступак за реализацију
уговорених средстава финансијског обезбеђења и о томе обавестити руководиоца сектора
у чијем делокругу посла се налази реализација средстава финансијског обезбеђења.

Члан 55.
Правила стављања добара на располагање корисницима унутар Агенције
Лице задужено за праћење реализације уговора дужно је водити евиденцију о стављању
добара на располагање корисницима унутар Агенције, а такође је дужно старати се о томе
да се добра користе у рационалним количинама уколико се ради о потрошним добрима,
односно да се са њима поступа са пажњом доброг домаћина уколико се ради о основним
средствима.
Уколико је предмет набавке такав да је то потребно, сваки запослени је дужан потписати
реверс о преузимању предмета набавке и предати га лицу задуженом за праћење
реализације уговора и другом запосленом који је одговоран за вођење таквих евиденција.
Члан 56.
Правила поступања у вези са изменом уговора
Само у изузетним случајевима предвиђеним Законом и конкурсном документацијом може
се приступити измени уговора о јавној набавци и то искључиво уз кумулативну
сагласност:
а)Лица задуженог
руководиоца;

за

праћење

реализације

уговора

и

његовог

непосредног

б) Руководиоца сектора у оквиру које се реализује предмет уговора;
в) Руководиоца Сектора за правне, финансијске и заједничке послове.
г) Директора Агенције.
Члан 57.
Правила за састављање извештаја (анализе) о извршењу уговора
Након реализације уговора, лице задужено за праћење реализације уговора, сачиниће
на основу захтева Директора или руководиоца организационе јединице извештај о
реализацији уговора обавезно наводећи све податке релевантне за ваљаност испуњења
уговорених обавеза.
По сачињавању извештаја, лице задужено за праћење реализације уговора, обавезно је
извештај доставити:
a)

Свом непосредном руководиоцу и

б)

Руководиоцу Сектора за правне, финансијске и заједничке послове.
Члан 58.
(Брисано)
Члан 59.

(Брисано)

Табела 1
Предмет јавне
набавке

Разлози и
оправданост
јавне набавке









Спецификација Количина

Процењена
вредност

Динамика поступка
јавне набавке

Елементи
критеријума

Напомена

Упутство за попуњавање
Предмет јавне набавке - уписује се назив предмета јавне набавке (без обзира да ли се на предметну набавку примењује Закон о
јавним набавкама или не)
Разлози и оправданост јавне набавке – образложити разлоге и оправданост јавне набавке
Спецификација - кратак опис предмета јавне набавке, прецизирани сви битни подаци који се односе на конкретну набавку:
партије, ставке..
Количина - уписују се количине,
Процењена вредност - уписује се процењена вредност предметне јавне набавке без пдв-а, као и начин на који је утврђена
процењена вредноцт
Динамика поступка јавне набавке - уписује се датум покретања поступка и датум закључења уговора,
Елементи критеријума - уписују се елементе критеријума на основу којих ће понуђачу бити додељен уговор, уколико је
критеријум за додељивање уговора економски најповољнија понуда уписати све елементе критеријума,
 Напомена - уписује се предлог за резервисану јавну набавку (уколико сматрају да је оправдано) или предлог за заједничко
спровођење поступка јавне набавке (уколико сматрају да је оправдано).

