ППШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
БЕПГРАД
Кнеза Милпща бр. 69
www.savskivenac.rs

ПРАВИЛНИК
П БЛИЖЕМ УРЕЂИВАОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

март 2014. гпдине

САДРЖАЈ

Одељак
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Назив пдељка
Страна
Предмет уређиваоа ...............................................................
3
Пснпвне пдредбе ....................................................................
3
Нашин планираоа набавки ....................................................
7
Циљеви ппступка јавне набавке ............................................
17
Дпстављаое, пријем писмена и кпмуникација у
ппслпвима јавних набавки ....................................................
17
Спрпвпђеое ппступка јавне набавке ....................................
19
Пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти у ппступку јавне набавке .......
27
Нашин пбезбеђиваоа кпнкуренције .....................................
28
Нашин ппступаоа у циљу защтите ппдатака и пдређиваое
ппверљивпсти .........................................................................
29
Нашин евидентираоа свих радои и аката, шуваоа
дпкументације у вези са јавним набавкама и впђеоа
евиденције закљушених угпвпра и дпбављаша ...................
30
Набавке на кпје се закпн не примеоује ...............................
31
Кпнтрпла јавних набавки .......................................................
32
Нашин праћеоа изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци .........
35
Усаврщаваое заппслених кпји пбављају ппслпве јавних
набавки ...................................................................................
42
Заврщна пдредба ...................................................................
43

Page 2 of 90

На пснпву шлана 22. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј
124/12) и шлана 37 Статутa Градске ппщтине Савски венац („Службени лист Града Бепграда бр.
45/08, 35/10, 33/13 и 36/13), у складу са Правилникпм п садржини акта кпјим се ближе уређује
ппступак јавне набавке унутар нарушипца („Службени гласник РС”, брпј 106/13), Председник
Градске ппщтине Савски венац дпнпси:
ПРАВИЛНИК
п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке
Предмет уређиваоа
Члан 1.
Пвим правилникпм ближе се уређује прпцедура планираоа набавки, спрпвпђеое
ппступака јавних набавки и изврщеое угпвпра п набавци дпбара, услуга и радпва унутар
Градске ппщтине Савски венац (у даљем тексту: Ппщтина).
Правилникпм се уређују ушесници, пдгпвпрнпсти, нашин пбављаоа ппслпва јавних
набавки у складу са закпнпм кпјим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закпн), а
нарпшитп се уређује нашин планираоа набавки (критеријуми, правила и нашин пдређиваоа
предмета јавне набавке и прпцеоене вреднпсти, нашин испитиваоа и истраживаоа тржищта),
пдгпвпрнпст за планираое, циљеви ппступка јавне набавке, нашин изврщаваоа пбавеза из
ппступка, нашин пбезбеђиваоа кпнкуренције, спрпвпђеое и кпнтрпла јавних набавки, нашин
праћеоа изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци.
Правилникпм се ближе уређује и прпцедура планираоа набавки, закљушеоа и
изврщеоа угпвпра п набавци дпбара или услуга или уступаоа извпђеоа радпва, на кпје се не
примеоују прпписи кпјима се уређују јавне набaвке.

Пснпвне пдредбе
Члан 2.
Примена
Пвај правилник је намеоен свим прганизаципним јединицама, функцијама у Ппщтини
и сппљним кприсницима инвестиција Ппщтине кпји су, у складу са важећпм регулативпм,
унутращоим ппщтим актима укљушени у планираое набавки, спрпвпђеое ппступака јавних
набавки, изврщеое угпвпра и кпнтрплу јавних набавки.
Прганизаципне јединице и функције у Ппщтини су:
Пдељеое за ппщту управу
Пдељеое за друщтвене делатнпсти, месну сампуправу и инфпрмисаое
Пдељеое за инспекцијске ппслпве и изврщеоа
Пдељеое за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп стамбене ппслпве
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Пдељеое за финансије
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке
Јавнп правпбранилащтвп
Служба за инфпрмаципну технплпгију
Служба за струшнп административне ппслпве
Канцеларија за еврппске прпјекте
Председник Ппщтине
Нашелник Управе градске ппщтине Савски венац
Ппщтинскп веће (шланпви Ппщтинскпг већа)
Кпмисија (Председника Ппщтине) за инвестиције
Рукпвпдипци прганизаципних јединица, председник Кпмисије за инвестиције, Председник
Ппщтине, Нашелник Управе градске ппщтине Савски венац и шланпви Пщтинскпг већа
преузимају пдгпвпрнпст за преузете пбавезе и нашин ппступаоа прпписан Правилникпм.
Сппљни кприсници инвестиципних улагаоа Ппщтине су кприсници дпбара, услуга, или
радпва кпјима се реализују прпјекти и прпграми наведени у Инвестиципнпм прпграму
Ппщтине.

Члан 3.
Ппјмпви
1. Јавнпм набавкпм сматра се прибављаое дпбара или услуга или уступаое извпђеоа
радпва, у складу са прпписима кпјима се уређују јавне набавке и пвим правилникпм.
2. Набавка кпја је изузета пд примене Закпна је набавка предмета набавке, дпбара или
услуга или уступаое извпђеоа радпва на пснпву шл. 7. Закпна или набавка шија је
прпцеоена вреднпст исппд лимита за примену ппступка јавне набавке мале вреднпсти
3. Набавка инвестиципнпг карактера је набавка предмета набавке, дпбара, или услуга,
или уступаое извпђеоа радпва кпја је у планскпм перипду уврщћена у Инвестиципни
прпграм Ппщтине, или кпја служи пствариваоу Инвестиципнпг прпграма Ппщтине.
4. Инвестиципни прпграм ппштине је гпдищои или вищегпдищои план инвестиција
кпји дпнпси Председник Ппщтине на предлпг Кпмисије за инвестиције, кпјим се ближе
навпде називи инвестиципних прпјекта из пбласти текућих ппправки и пдржаваоа и
капиталних улагаоа и усвпјених прпграма, извпри финансираоа и крајои кприсници
инвестиција;
5. Набавка неппхпдна за редпвнп пбављаое делатнпсти је набавка предмета набавке,
дпбара, или услуга или уступаое извпђеоа радпва кпји су пптребни за редпвнп
пбављаое делатнпсти Ппщтине и пбезбеђеое редпвних услпва рада.
6. Ппслпви јавних набавки су: планираое јавне набавке; спрпвпђеое ппступка јавне
набавке укљушујући, али не пгранишавајући се на ушещће у кпмисији за јавну набавку;
израда кпнкурсне дпкументације; израда аката у ппступку јавне набавке; израда
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угпвпра п јавнпј набавци; праћеое изврщеоа јавне набавке; сви други ппслпви кпји су
ппвезани са ппступкпм јавне набавке.
7. План набавки је гпдищои план набавки нарушипца, кпји се састпји пд плана јавних
набавки и плана набавки на кпје се закпн не примеоује; план набавки се мпже
дпнпсити и за перипд привременпг финансираоа, а у складу са средствима
пбезбеђеним прпписпм п привременпм финансираоу;
8. Одгпвпрнп лице наручипца је Председник Ппщтине;
9. Нпсилац планираоа је Пдељеое за инввестиције и јавне набавке
10. Лицe кпје пбавља пoслoве jaвних нaбaвки je лицe кoje je aнгaжoвaнo нa пoслoвимa
плaнирaоa, или спрoвoђeоa и изврщeоa jaвних нaбaвки у рaднoм или вaн рaднoг
oднoсa у смислу зaкoнa кojим сe урeђуjу рaдни oднoси;
11. Службeник зa jaвнe нaбaвкe je лице кпје је пбушенп за пбављаое ппслпва јавних
набавки и има пплпжен струшни испит;
12. Лице за кпнтрплу је лице задуженп за кпнтрплу јавних набавки у складу са
Правилникпм п унутращоем уређеоу и систематизацији радних места у Управи
градске ппщтине Савски венац, или пп налпгу пдгпвпрнпг лица Ппщтине;
13. Истoврснa дoбрa су дoбрa кoja имajу исту нaмeну и свojствa и припaдajу истoj групи
дoбaрa у oпщтeм рeшнику нaбaвкe;
14. Истoврснe услугe су услугe кoje имajу исту нaмeну и свojствa и припaдajу истoj
кaтeгoриjи у oквиру Прилoгa 1 Закпна;
15. Истoврсни рaдoви су рaдoви кojи имajу исту нaмeну и свojствa и припaдajу истoj групи
рaдoвa у oпщтeм рeшнику нaбaвкe, oднoснo истoj групи дeлaтнoсти у oквиру Сeктoрa Ф,
у Урeдби o клaсификaциjи дeлaтнoсти, кao и рaдoви кojи сe извoдe нa истoj
нeпoкрeтнoсти, oднoснo прeмa jeднoм прojeкту;
16. Упoрeдивa тржишнa цeнa je цeнa нa рeлeвaнтнoм тржищту, узимajући у oбзир
прeдмeт jaвнe нaбaвкe, рaзвиjeнoст тржищтa, услoвe из кoнкурснe дoкумeнтaциje, кao
щтo су нaшин плaћaоa, кoлишинe, рoк испoрукe, рoк вaжeоa угoвoрa, срeдствo oбeзбeђeоa, гaрaнтни рoк и сл.;
17. Критeриjум je мeрилo кoje сe кoристи зa врeднoвaоe, упoрeђивaоe и oцeоивaоe
пoнудa;
18. Ппнуђач је лице кпје у ппступку (јавне) набавке ппнуди дпбра, пружаое услуга или
извпђеое радпва.
19. Угпвпр п јавнпј набавци је теретни угпвпр закљушен у писанпј или електрпнскпј фпрми
између нарушипца и ппнуђаша у складу са спрпведеним ппступкпм јавне набавке, кпји
за предмет има набавку дпбара, пружаое услуга или извпђеое радпва.
Угпвпр п јавнпј набавци се закљушује накпн спрпведенпг птвпренпг и рестриктивнпг
ппступка, а мпже да се закљуши и накпн спрпведенпг квалификаципнпг ппступка,
прегпварашкпг ппступка са пбјављиваоем ппзива за ппднпщеое ппнуда, прегпварашкпг
ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, кпнкурентнпг дијалпга,
кпнкурса за нацрте и ппступка јавне набавке мале вреднпсти, акп су за тп испуоени
Закпнпм прпписани услпви. Ппступак јавне набавке спрпвпди се у складу са нашелима
Закпна.
20. Угпвпр п набавци је теретни угпвпр закљушен у писанпј фпрми између нарушипца и
ппнуђаша а шији је предмет набавка дпбара или услуга или уступаое извпђеоа радпва
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кпја не ппдлеже прпцедури Закпна на пснпву шлана 7. Закпна или на пснпву прпцеоене
вреднпсти кпја је исппд лимита кпји је прпписан Закпнпм
21. Инструкције за планираое Инструкције за планираое представљају у писанпј фпрми
дат материјал, кпји нпсилац планираоа упућује свим ушесницима у планираоу, а шине
га дефинисани пбрасци, упитници и табеле за прикупљаое и дпстављаое ппдатака,
какп п набавкама кпје се планирају, такп и п реализацији планираних набавки.
Инструкције за планираое садрже све ппдатке кпји су нпсипцу планираоа неппхпдни
да би сашинип јединствени план набавки и извещтај п изврщеоу плана, у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским актпм.
22. Обрасци су саставни деп правилника кпје примеоују све прганизаципне јединице и
функције у Ппщтини из шлана 2 правилника у прпцесу планираоа набавки,
спрпвпђеоа ппступака јавних набавки, изврщеое угпвпра и кпнтрпле јавних набавки.
Члан 4.
Веза са другим дпкументима
За прпцедуре планираоа, спрпвпђеое ппступака набавки дпбара, услуга и радпва кпје
предстваљају реализацију међунарпдних сппразума шији је пптписник Ппщтина и изврщеое
угпвпра п предметним набавкама, важе међунарпднп верификпвана правила усвпјена пд
стране релевантних институција на еврппскпм или међунарпднпм нивпу, ппд услпвпм да нису
у супрптнпсти са прпписима Републике Србије.
Примена пбразаца за планираое, евидентираое и извещтаваое предвиђених Закпнпм
и пвим правилникпм пбавезна је за прганизаципне јединице и функције кпје ушествују у
реализацији међунарпснпг сппразума, укпликп се кап пдељеое надлежнп за спрпвпђеое
ппступка јавне набавке дпбара, услуга и радпва из става један пвпг шлана, задужи Пдељеое за
инвестиције и јавне набавке.
Члан 5.
Циљеви правилника
Циљ правилника је да се набавке спрпвпде у складу са Закпнпм, да се пбезбеди
једнакпст, кпнкуренција и защтита ппнуђаша пд билп кпг вида дискриминације, да се пбезбеди
благпвременп прибављаое дпбара, услуга и радпва уз најниже трпщкпве и у складу са
пбјективним пптребама Ппщтине.
Ппщти циљеви пвпг правилника су:
1)јаснп и прецизнп уређиваое и усклађиваое пбављаоа свих ппслпва јавних набавки, а
нарпшитп планираоа, спрпвпђеоа ппступка и праћеоа изврщеоа угпвпра п јавним набавкама;
2)утврђиваое пбавезе писане кпмуникације у ппступку јавне набавке и у вези са
пбављаоем ппслпва јавних набавки;
3)евидентираое свих радои и аката тпкпм планираоа, спрпвпђеоа ппступка и
изврщеоа угпвпра п јавним набавкама;
4)уређиваое пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти у свим фазама јавних набавки;
5)кпнтрпла планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа јавних набавки;
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6)дефинисаое услпва и нашина прпфесипнализације и усаврщаваоа заппслених кпји
пбављају ппслпве јавних набавки, са циљем правилнпг, ефикаснпг и екпнпмишнпг пбављаоа
ппслпва из пбласти јавних набавки;
7)дефинисаое ппщтих мера за спрешаваое кпрупције у јавним набавкама и
8) кприщћеое метпда и прпграма инфпрмаципних технплпгија у креираоу ппслпвних
прпцеса и управљаоу дпкументацијпм.
Начин планираоа набавки
Члан 6.
Правилникoм се уређују ппступак, рпкпви израде и дпнпщеоа плана набавки и измена
плана набавки, изврщеое плана набавки, надзпр над изврщеоем, извещтаваое, пвлащћеоа и
пдгпвпрнпст прганизаципних јединица, пднпснп лица кпја ушествују у планираоу, кап и друга
питаоа пд знашаја за ппступак планираоа.
Члан 7.
План набавки састпји се пд плана јавних набавки и плана набавки на кпје се Закпн не
примеоује.
План набавки садржи пбавезне елементе пдређене Закпнпм и ппдзакпнским актпм и
мпра бити усаглащен са финансијским планпм нарушипца.
План набавки дпнпси Председник Ппщтине дп 31. јануара за текућу гпдину, ппщтујући
правила п оегпвпм сашиоаваоу и дпстављаоу кпја су прпписана Закпнпм и ппдзакпнским
актпм.
Критеријуми за планираое набавки
Члан 8.
Критеријуми кпји се примеоују за планираое сваке набавке су:
1) да ли је предмет набавке у функцији пбављаоа делатнпсти и у складу са
планираним циљевима кпји су дефинисани у релевантним дпкументима
(прпписи, стандарди, инвестиципни прпграм, усвпјене стратегије и акципни
планпви...)
2) да ли технишке спецификације и кплишине пдређенпг предмета набавке
пдгпварају стварним пптребама нарушипца;
3) да ли је прпцеоена вреднпст набавке пдгпварајућа с пбзирпм на циљеве
набавке, а имајући у виду технишке спецификације, неппхпдне кплишине и стаое
на тржищту (цена и пстали услпви набавке);
4) да ли набавка има за ппследицу ствараое дпдатних трпщкпва, кплика је висина и
каква је прирпда тих трпщкпва и да ли је кап таква исплатива;
5) да ли ппстпје друга мпгућа рещеоа за задпвпљаваое исте пптребе и кпје су
преднпсти и недпстаци тих рещеоа у пднпсу на ппстпјеће;
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6) стаое на залихама, пднпснп праћеое и анализа ппказатеља у вези са
пптрпщопм дпбара (дневнп, месешнп, кварталнп, гпдищое и сл);
7) прикупљаое и анализа ппстпјећих инфпрмација и база ппдатака п дпбављашима
и закљушеним угпвприма;
8) праћеое и ппређеое трпщкпва пдржаваоа и кприщћеоа ппстпјеће ппреме у
пднпсу на трпщкпве нпве ппреме, исплативпст инвестиције, исплативпст ремпнта
ппстпјеће ппреме и сл;
9) трпщкпви живптнпг циклуса предмета јавне набавке (трпщак набавке, трпщкпви
упптребе и пдржаваоа, кап и трпщкпви пдлагаоа накпн упптребе);
10) ризици и трпщкпви у слушају неспрпвпђеоа ппступка набавке, кап и трпщкпви
алтернативних рещеоа.
11) ппсебна ефикаснпст и правпвременст у спрпвпђеоу ппступка јавних набавки када
се исте реализују у пквиру инвестиципних прпјекта пд јавнпг знашаја.
Начин исказиваоа пптреба, прпвера исказаних пптреба и утврђиваое стварних пптреба
за сваку ппјединачну набавку
Члан 9.
Прганизаципна јединица кпја је задужена за кппрдинацију ппступка планираоа (у
даљем тексту: нпсилац планираоа) и израду предлпга плана набавки је Пдељеое за
инветиције и јавне набавке.
Нпсилац планираоа, пре ппшетка ппступка пријављиваоа пптреба за предметима
набавки, дпставља псталим ушесницима у планираоу инструкције за планираое. Инструкције
за планираое дпстављају се у писанпј фпрми и садрже све ппдатке кпји су нпсипцу планираоа
неппхпдни да би сашинип јединствени план набавки и извещтај п изврщеоу плана у складу са
Закпнпм п јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр 124/12) и Правилникпм п фпрми и
садржини плана набавки планираои и извещтаја п изврщеоу плана набавки ("Службени
гласник РС", бр. 29/13). Пбрасци кпји шине инструкције за планираое саставни су деп пвпг
правилника (Прилпг 1).
Члан 10.
Инструкције садрже метпдплпгију за утврђиваое и исказиваое пптреба за предметима
набавки, кап и критеријуме и мерила кпји су пд знашаја за пдређиваое редпследа припритета
набавки, пцену пправданпсти исказаних пптреба и прпцену вреднпсти набавке.
Инструкцијама се:
-

пдређују пплазни елементи за планираое пптреба кпји се базирају на: ппдацима п
изврщеним набавкама, стаоу залиха и пшекиваним прпменама у врщеоу ппјединих
ппслпвних активнпсти у складу са развпјним циљевима, кап и релевантни ппдаци у
вези са прпјекцијпм макрпекпнпмских и других релевантних тржищних кретаоа у
планскпј гпдини.

-

унифицира и стандардизује исказиваое пптребе за пдређеним дпбрима, услугама
и радпвима у складу са усвпјенпм дпкументпм кпјим се утврђују пптребе за
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услугама, дпбрима и радпвима неппхпдним за функципнисаое Ппщтинске управе и
дпкументпм кпјим се утврђује стратегија и прпграм инвестиција за пдређени
перипд;
-

пдређује се кпја прганизаципна јединица ,или функција, или сппљни кприсник
инвестиципнпих улагаоа Ппщтине планира кпје предмете набавки
Члан 11.

Ппступак планираоа прганизаципне јединице ппшиоу утврђиваоем стварних пптреба
за предметима набавки, кпје су неппхпдне за пбављаое редпвних активнпсти из делпкруга и
кпје су у складу са ппстављеним циљевима.
Стварне пптребе за дпбрима, услугама и радпвима кпје треба набавити прганизаципне
јединице пдређују у складу са критеријумима за планираое набавки и усвпјеним дпкументима
из шлана 10, став два, алинеја два Правилника.
Члан 12.
Прпверу да ли су исказане пптребе у складу са критеријумима за планираое набавки
врщи нпсилац планираоа.
Нпсилац планираоа је дужан да резултате прпвере исказаних пптреба дпстави
пвлащћенпм лицу за кпнтрплу. Верификацију налаза лица/службе за кпнтрплу врщи Нашелник
Ппщтинске управе.
Накпн изврщене прпвере, нпсилац планираоа пбавещтава прганизаципне јединице п
свим упшеним неслагаоима пптреба са критеријумима за планираое набавки.
Члан 13.
Накпн пријема пбавещтеоа из шлана 12. Правилника, прганизаципне јединице врще
неппхпдне исправке исказаних пптреба у пднпсу на критеријуме п шему пбавещтавају нпсипца
планираоа.
Укпликп прганизаципне јединице не изврще неппхпдне исправке, нпсилац планираоа
је дужан да п тпме извести Нашелника ппщтинске управе кпји ће предузети све пптребне мере
предвиђене ппзитивним прпписима за неппщтпваое радних пбавеза.
Правила и начин пдређиваоа предмета набавке и техничких спецификација
предмета набавке
Члан 14.
Предмет набавке су дпбра, услуге или радпви кпји су пдређени у складу са Закпнпм и
Ппщтим решникпм набавки.
Технишким спецификацијама се предмет набавке пдређује у складу са Закпнпм и
критеријумима за планираое набавки, такп да се предмет набавке ппище на једнпставан,
јасан, пбјективан, разумљив и лпгишнп структуиран нашин.
Технишку спецификацију израђује сваки ушесник у планираоу на пбрасцу 2 Аа) у пквиру
Прилпга 2 кпји је саставни деп правилника.
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Правила и начин пдређиваоа прпцеоене вреднпсти набавке
Члан 15.
Прпцеоена вреднпст набавке пдређује се у складу са технишким спецификацијама
утврђенпг предмета набавке и утврђеним кплишинама, а кап резултат претхпднпг искуства у
набавци кпнкретнпг предмета набавке и спрпведенпг истраживаоа тржищта.
Начин испитиваоа и истраживаоа тржишта предмета набавке
Члан 16.
Прганизаципне јединице, функције, или задужена лица, кап и сппљни кприсници
инвестиција (у даљем тексту: ушесници у планираоу), испитују и истражују тржищте свакпг
ппјединашнпг предмета набавке, и тп такп щтп: испитују степен развијенпсти тржищта,
уппређују цене вище пптенцијалних ппнуђаша, прате квалитет, перипд гаранције, нашин и
трпщкпве пдржаваоа, рпкпве исппруке, ппстпјеће прпписе и стандарде, мпгућнпсти на
тржищту за задпвпљаваое пптреба нарушипца на другашији нашин и др.
Ушесници у планираоу испитују и истражују тржищте на неки пд следећих нашина:
- испитиваоем претхпдних искустава у набавци пвпг предмета набавке (ппстпјеће
инфпрмације и базе ппдатака п дпбављашима и угпвприма);
- истраживаоем путем интернета (ценпвници ппнуђаша, Ппртал јавних набавки, сајтпви
других нарушилаца, сајтпви надлежних институција за пбјаву релевантних инфпрмација п
тржищним кретаоима...);
- испитиваое искустава других нарушилаца;
- примарнп сакупљаое ппдатака (анкете, упитници...)
- на други ппгпдан нашин, имајући у виду сваки предмет набавке ппјединашнп.
Ушесници у планираоу дужни су да сашине записник п нашину испитиваоа тржищта за
набавке за кпје предлажу и да исти записник дпставе нпсипцу планираоа уз пппуоен и
пптписан пбразац 2 Аа).
Одређиваое пдгпварајуће врсте ппступка и
утврђиваое истпврснпсти дпбара, услуга и радпва
Члан 17.
Нпсилац планираоа, накпн утврђиваоа списка свих предмета набавки, пдређује укупну
прпцеоену вреднпст истпврсних предмета набавке на нивпу шитавпг нарушипца.
Нпсилац планираоа пдређује врсту ппступка за сваки предмет набавке, у складу са
укупнпм прпцеоенпм вреднпщћу истпврснпг предмета набавке, и у складу са другим
пдредбама Закпна.
У складу са претхпднп дефинисанпм врстпм ппступка, нпсилац планираоа пбједиоује
сва истпврсна дпбра, услуге и радпве у јединствени ппступак, где гпд је тп мпгуће, имајући у
виду динамику пптреба и плаћаоа.
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Начин пдређиваоа перипда на кпји се угпвпр п јавнпј набавци закључује
Члан 18.
Прганизаципне јединице предлажу перипд на кпји се угпвпр п јавнпј набавци
закљушује, у складу са важећим прпписима и реалним пптребама нарушипца, нашелпм
екпнпмишнпсти и ефикаснпсти, а кап резултат истраживаоа тржищта свакпг предмета набавке.
Одређиваое динамике ппкретаоа ппступка набавке
Члан 19.
Динамику ппкретаоа ппступака набавки пдређује нпсилац планираоа, у складу са
претхпднп дефинисаним пквирним датумима закљушеоа и изврщеоа угпвпра, а имајући у
виду врсту ппступка јавне набавке кпји се спрпвпди за сваки предмет набавке, пбјективне
рпкпве за припрему и дпстављаое ппнуда, кап и прпписане рпкпве за захтев за защтиту права.
Испитиваое пправданпсти резервисане јавне набавке
Члан 20.
Прганизаципне јединице, кап резултат истраживаоа тржищта свакпг предмета набавке,
пдређују да ли је пправданп (мпгуће или пбјективнп) спрпвести резервисану јавну набавку.
Испитиваое пправданпсти заједничкпг спрпвпђеоа јавне набавке
Члан 21.
Нпсилац планираоа пдређује да ли је пправданп заједнишкп спрпвпђеое јавне
набавке, имајући у виду резултате истраживаоа тржищта свакпг предмета набавке и пптребе
нарушипца.
Израда и дпнпшеое плана набавки
Члан 22.
Пбавезе, пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти ушесника у планираоу су дефинисани такп щтп у
предвиђенпм рпку:
– нпсилац планираоа дп 01. пктпбра израђује и дпставља инструкције за планираое
свим ушесницима у планираоу са стандардизпваним пбрасцима и табелама за пријављиваое
пптреба и пбавещтава ушеснике у планираоу п рпку за пријављиваое пптреба;
– ушесници у планираоу утврђују и исказују пптребе за предметима набавки такп щтп
дпстављају пписе предмета набавки, кплишине, прпцену вреднпсти набавке, кап и
пбразлпжеоа кпја су пд знашаја за пцену пправданпсти, прпцену припритета набавке, кап и
пдређиваое врсте ппступка набавке); исказиваое пптреба за предметима набавки врщи се на
пбрасцу: а) Пбразац за израду прилпга за планираое у перипду _______________ гпдине са
инструкцијама (Прилпг 1);
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– ушесници у планираоу дпстављају нпсипцу планираоа дпкумент са исказаним
пптребама дп 01. нпвембра ;
- нпсилац планираоа пбједиоује пптребе на нивпу целпг нарушипца и дпставља
дпкумент пвлащћенпм лицу за кпнтрплу дп 05. нпвембра;
–пвлащћенп лице за кпнтрплу разматра усклађенпст пријављених пптреба предмета
набавки са критеријумима за планираое, стварним пптребама нарушипца, а пре свега са
стратещким припритетима, усвпјеним пперативним циљевима и пдпбреним прпјектима и
пцеоује пправданпст пријављених пптреба. пвлащћенп лице за кпнтрплу мпже пд ушесника у
планираоу и нпсипца планираоа захтевати дпдатна пбјащоеоа и измене планираних
предмета набавке, кплишина, прпцеоене вреднпсти, редпследа припритета и др. Рпк за
пбављаое кпнтрпле: 15. нпвембар;
- лице за кпнтрплу је дужнп да налаз кпнтрпле дпстави на верификацију Нашелнику
ппщтинске управе дп 20.нпвембра;
– нпсилац планираоа врщи усклађиваоа у складу са верификпваним преппрукама
лица за кпнтрплу и сашиоава прешищћени списак пптребних набавки на нивпу нарушипца за
плански перипд,
– нпсилац планираоа дп 01. децембра дпставља прешищћени списак пптребних
набавки на нивпу нарушипца Пдељеоу за финансије ради усаглащаваоа са бучетпм
нарушипца, а у циљу израде Финансијскпг плана;
– пдељеое за финансије разматра усаглащенпст прешищћенпг списка пптребних
набавки на нивпу нарушипца са финансијским пквирима из нацрта бучета и пбавещтава дп 10.
децембра. Председника Ппщтине, пвлащћенп лице за кпнтрплу и нпсипца планираоа п
пптреби усклађиваоа пптребних набавки са финансијским пквирима; пбавещтеое садржи
све пптребне елементе да би се кпрекција мпгла изврщити;
- на пснпву дпстављенпг прилпга п пптреби усклађиваоа пптреба са нацртпм
финансијскпг пквира и предлпга за кпрекцијпм пптреба набавки, нпсилац планираоа израђује
кпнашне Инструкције за планираое и дпставља их дп 15. децембра ушесницима у планираоу
у циљу израде Нацрта плана набавки за плански перипд;
- сви ушесници у планираоу су дужни да у рпку кпји пдреди нпсилац планираоа
ускладе прешищћени списак пптребних набавки из оихпве надлежнпсти са финансијским
пквирима и исти дпставе нпсипцу планираоа;
– нпсилац планираоа прпверава исказане пптребе (врщи фпрмалну, рашунску и лпгишку
кпнтрплу предлпжених предмета, кплишина, прпцеоене вреднпсти, припритета набавки кап и
псталих ппдатака, и предлаже оихпве исправке) и п тпме пбавещтава ушеснике у планираоу;
– ушесници у планираоу врще неппхпдне исправке и утврђују стварне пптребе за
предметима набавки и дпстављају дпкумент нпсипцу планираоа у рпку пд 7 дана пд
дпнпщеоа Пдлуке п бучету;
- нпсилац планираоа, на пснпву дпстављених стварних пптреба пд стране ушесника у
планираоу, израђује предлпг прешищћенпг списка пптребних набавки и исти дпставља
Пдељеоу за финасије у рпку пд 3 дана пд пријема кпригпваних пптреба ушесника у
планираоу;
- Пдељеое за финансије је, на пснпву предлпга прешищћенпг списка набавки,
дужнп да сашини предлпг Финансијкпг плана и дпстави га на усвајаое Нашелнику ппщтинске
управе у рпку пд 15. дана пд усвајаоа Пдлуке п бучету Ппщтине;
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- Пдељеое за финансије је дужнп да Финансијски план, дпнет пд стране нашелника
Ппщтинске управе, дпстави нпсипцу планираоа пдмах пп усвајаоу;
- Нпсилац планираоа је дужан да сашини предлпг Плана набавки за текућу гпдину,
пп пријему Финансијскпг плана, а најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за дпнпщеое
Плана набавки у складу са закпнпм и дпстави га Председнику Ппщтине на усвајаое;
- Председник Ппщтине дпнпси План набавки дп 31. јануара текуће гпдине
Укпликп у предвиђенпм рпкпвима из пвпг шлана ушесник у планираоу не изврщи
пбавезе, исти снпси пдгпвпрнпст за неизврщеое радне пбавезе. Нашелник ппщтинске управе
ће предузети све пптребне мере предвиђене ппзитивним прпписима за неппщтпваое радних
пбавеза.
Члан 23
Планираое набавки инвестиципнпг карактера
Набавке инвестиципнпг карактера су набавке дпбара, услуга и радпва са циљем
спрпвпђеоа усвпјенпг Инвестиципнпг прпграма.
Инвестиципни прпграм са аспекта извпра финансираоа шине прпјекти кпји се
финансирају средствима пд закупа ппслпвнпг прпстпра схпднп пдредбама Закпна п
финансираоу лпкалне сампуправе;
Инвестиципни прпграм Ппщтине дпнпси Председник Ппщтине уз сагласнпст
Ппщтинскпг већа.
Пбавезе и пвлащћеоа (пдгпвпрнпсти) ушесника у планираоу набавки инвестиципнпг
карактера дефинисани такп щтп у предвиђенпм рпку:
– нпсилац планираоа дп 01. пктпбра израђује и дпставља инструкције за планираое
ушесницима у планираоу и пбавещтава их п рпку за пријављиваое пптреба за набавкпм
дпбара, услуга и радпва. Ушесници у планираоу су нпсипци прпјеката кпји се финансирају
средствима закупа ппслпвнпг прпстпра на пснпву закљушака Кпмисије за инвестиције. Нпсипци
прпјеката мпгу бити лица пдређена унутар нарушипца и представници сппљних кприсника
инвестиципних улагаоа.
– прпцену вреднпсти набавки дпбара, услуга и радпва дпбијених пд ушесника у
планираоу израђује нпсилац планираоа, или надлежнп пдељеое, укпликп се ради п дпбрима
и услугама за пптребе кприсника ГП Савски венац; у слушају пптребе, нпсилац планираоа врщи
прпверу дпстављених прпцеоених вреднпсти;
- пбразлпжеоа кпја су пд знашаја за пцену пправданпсти, прпцену припритета набавке,
а кпја су саставни деп Инструкција за планираое, дају ушесници у планираоу;
– ушесници у планираоу дпстављају нпсипцу планираоа дпкумент са исказаним
пптребама пп предмету набавке дп 01.нпвембра ;
-нпсилац планираоа пбједиоује набавке инвестиципнпг карактера на нивпу целпг
нарушипца и израђује прпцеоене вреднпсти исзаних пптреба; за израду прпцеоених
вреднпсти пптреба кпје се пднпсе на набавке дпбара и услуга инвестиципнпг карактера кпје
су за пптребе ГП Савски венац, прпцеоене вреднпсти израђују надлежна пдељеоа Ппщтинске
управе;
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- нпсилац планираоа пбједиоује исказане пптребе и оихпве прпцеоене вреднпсти и
дпставља на кпнтрплу пвлащћенпм лицу за кпнтрплу и Кпмисији за инвестиције дп 05.
нпвембра;
–пвлащћенп лице за кпнтрплу и Кпмисија за инвестиције разматра усклађенпст
пријављених пптреба предмета набавки са критеријумима за планираое, а пре свега са
усвпјеним Инвестиципнпм прпгрампм и стратещким припритетима и пцеоује пправданпст
пријављених пптреба. Лице за кпнтрплу мпже пд ушесника у планираоу и нпсипца планираоа
захтевати дпдатна пбјащоеоа и измене планираних предмета набавке, кплишина, прпцеоене
вреднпсти, редпследа припритета и др. Рпк за пбављаое кпнтрпле: 15. нпвембар;
Лице за кпнтрплу је дужнп да налаз кпнтрпле дпстави на верификацију Председнику
Ппщтине дп 20. нпвембра;
- нпсилац планираоа дпставља ушесницима у планираоу прпцеоене вреднпсти
исказаних дпбара, услуга и радпва у складу са верификпваним преппрукама пд стране
Председника ппщтине;
– нпсилац планираоа дп 01. децембра дпставља пбједиоени списак набавки
инвестиципнпг карактера, Пдељеоу за финансије ради усаглащаваоа са бучетпм нарушипца и,
а у циљу израде Финансијскпг плана;
– пдељеое за финансије разматра усаглащенпст прешищћенпг списка пптребних
набавки инвестиципнпг карактера са финансијским пквирима из нацрта бучета и пбавещтава
дп 10. децембра. Председника Ппщтине, пвлащћенп лице за кпнтрплу и нпсипца планираоа п
пптреби усклађиваоа пптребних набавки са финансијским пквирима; пбавещтеое садржи све
пптребне елементе да би се кпрекција мпгла изврщити;
- на пснпву дпстављенпг прилпга п пптреби усклађиваоа пптреба са нацртпм
финансијскпг пквира, и предлпга за кпрекцијпм пптреба набавки, нпсилац планираоа израђује
кпнашне Инструкције за планираое и дпставља их дп 15. децембра ушесницима у планираоу у
циљу израде Нацрта плана набавки за плански перипд;
- сви ушесници у планираоу су дужни да у рпку кпји пдреди нпсилац планираоа
ускладе прешищћени списак пптребних набавки инвестиципнинпг карактера са финансијским
пквирима и исти дпставе нпсипцу планираоа;
– нпсилац планираоа прпверава исказане пптребе врщи фпрмалну, рашунску и лпгишку
кпнтрплу предлпжених предмета, кплишина, прпцеоене вреднпсти, припритета набавки кап и
псталих ппдатака, и предлаже оихпве исправке) и п тпме пбавещтава ушеснике у планираоу;
– ушесници у планираоу врще неппхпдне исправке и утврђују стварне пптребе за
предметима набавки и дпстављају дпкумент нпсипцу планираоа у рпку пд 7 дана пд
дпнпщеоа Пдлуке п бучету;
- нпсилац планираоа, на пснпву дпстављених стварних пптреба пд стране ушесника у
планираоу, израђује предлпг прешищћенпг списка пптребних набавки инвестиципнпг
карактера и исти дпставља Пдељеоу за финансије ради у рпку пд 3 дана пд пријема
кпригпваних пптреба ушесника у планираоу;
- Пдељеое за финансије је, на пснпву предлпга прешищћенпг списка набавки, дужнп
да сашини предлпг Финансијкпг плана и дпстави га на усвајаое Нашелнику ппщтинске управе у
рпку пд 15. дана пд усвајаоа Пдлуке п бучету Ппщтине;
- Пдељеое за финансије је дужнп да Финансијски план, дпнет пд стране нашелника
Ппщтинске управе, дпстави нпсипцу планираоа пдмах пп усвајаоу;
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- Нпсилац планираоа је дужан да сашини предлпг Плана набавки за текућу гпдину, пп
пријему Финансијскпг плана, а најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за дпнпщеое Плана
набавки у складу са закпнпм и дпстави га Председнику Ппщтине на усвајаое;
- Председник Ппщтине дпнпси План набавки дп 31. јануара текуће гпдине
Укпликп у предвиђенпм рпкпвима из пвпг шлана ушесник у планираоу не изврщи пбавезе, исти
снпси пдгпвпрнпст за неизврщеое радне пбавезе. Нашелник ппщтинске управе
Усаглашаваое са нацртпм финансијскпг плана
и израда Предлпга плана набавки
Члан 24.
Израда предлпга плана набавки је пбавеза нпсипца планираоа..
Предлпг плана набавки се израђује у прпписанпј фпрми у складу са апликативним
спфтверпм за израду плана набавки пбјављенпм на интернет страници Управе за јавне набавке.
Предлпг плана набави сашиоава се на пснпву усвпјенпг Финансијскпг плана за плански
перипд.
Нпсилац планираоа је пдгпвпран:
-

за израду предлпга плана набавки,

-

за садржину плана набавки;

-

за прпверу усаглащенпсти
нарушипца и

-

за дпставу предлпга плана набавки Председнику градске ппщтине Савски венац
најкасније дп 31. Јануара.

плана набавки са бучетпм/финансијским планпм

Члан 25.
Председник Ппщтине дпнпси План набавки ппсле усвајаоа Финансијскпг плана Градске
ппщтине Савски венац, а најкасније дп 31. јануара.
Члан 26.
План набавки нпсилац планираоа дпставља прганизаципним јединицама и лицу за
кпнтрплу пдмах накпн дпнпщеоа.
План набавки нпсилац планираоа, у рпку пд десет дана пд дана дпнпщеоа, дпставља у
електрпнскпм пблику Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији, у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским актпм.
Члан 27
Измене Плана набавки
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Нарушилац мпже изменити План набавки у слушају ребаланса бучета, пднпснп измена
финансијскпг плана, али такп да све измене буду видљиве у пднпсу на пснпвни план и да све
измене буду пбразлпжене.
Дужнпст ушесника планираоа у прпцесу дпнпщеоа измена Плана набавки су:
- дужнпст Пдељеоа за финансије је да п усвпјеним изменама Финансијскпг плана у
писанпј фпрми пбавести нпсипца планираоа.
- Накпн дпбијенпг пбавещтеоа п изменама Финансијскпг плана, нпсилац планираоа је
дужан да свим ушесницима у планираоу, дпстави Инструкције за планираое – измену плана
набавки за плански перипд. (б) Пбразац за израду прилпга за измене Плана набавки са
инструкцијама (Прилпг 1)
- Ушесници у планираоу су дужни да ппступке у складу са дпбијеним инструкцијама и у
рпку кпји је предвидеп нпсилац планираоа дпставе прилпге кпји се пднпсе на измену плана
ппзиција Плана набавки кпја је услпвљена изменама Финансијскпг плана.
- Нпсилац планираоа је дужан да пдреди рпк за дпстављаое прилпга из претхпднпг
става пвпг шлана такп да не дпђе дп ппремећаја у редпвнпм пбављаоу делатнпсти нарушипца.
Укпликп у предвиђенпм рпку ушесник у планираоу не дпстави прилпг, исти снпси
пдгпвпрнпст за неизврщеое пбавезе.
Измене и дппуне плана набавки нпсилац планираоа у рпку пд десет дана пд дана
дпнпщеоа дпставља у електрпнскпм пблику Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј
институцији, на нашин прпписан Закпнпм и ппдзакпнским актпм.
Надзпр над извршеоем плана набавки
Члан 28.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке и ушесници у планираоу, у делу кпји су
планирали, дужни су да прате изврщеое плана набавки пп разлишитим критеријумима
(ппзицији плана, предмету набавке, врсти ппступка, брпју закљушених угпвпра, дпбављашима,
реализацији и важеоу ппјединашних угпвпра и сл).
Нпсилац планираоа, у склппу инструкција за планираое, треба да пружи упутствп
ушесницима у планираоу у вези са нашинпм и рпкпвима за праћеоа и дпстављаоа ппдатака п
изврщеоу плана набавки, за пдређене предмете набавки.
Праћеое реализације пмпгућава анализу пстварених резултата, прецизније и сигурније
планираое у будућем перипду, те ппвећаое ефикаснпсти и квалитета ппслпвних прпцеса уз
ущтеде кпје прпизилазе из прпфесипналнпг приступа прпцесу псмищљенпг планираоа.
Извештај п извршеоу плана набавки
Члан 29.
Пдгпвпрнп пдељеое за израду Извещтаја п изврщеоу Плана набавки за претхпдну
гпдину, схпднп прпписима кпјима се уређује пбласт јавних набавки, је Пдељеое за инвестиције
и јавне набавке.
Извещатај Извещтај п изврщеоу плана набавки сашиоава се и дпставља такп щтп у
предвиђенпм рпку:
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- ушесници у планираоу набавки, у складу са датим инструкцијама, најкасније дп 20.
марта дпстављају нпсипцу планираоа ппдатке п реализацији плана за набавке кпје су
предлпжили, а кпје су планиране Планпм набавки (Прилпг 3а и 3б правилника);
- сви ушесници у планираоу, у циљу дпстављаоа ппдатака п реализацији плана,
пбраћају се Пдељеоу за финансије ради дпбијаоа ппдатака п финансијскпј реализацији
набавке;
- нпсилац планираоа, на пснпву дпстављених ппдатака п праћеоу реализације плана
псталих ушесника у планираоу, кап и на пснпву праћеоа изврщеоа плана набавки у делу кпји
се пднпси на набавке инвестиципнпг карактера за кпје је надлежан нпсилац планираоа,
сашиоава предлпг извещтаја п изврщеоу плана набавки за претхпдну гпдину, у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским актпм;
- Предлпг извещтаја п изврщеоу плана нпсилац планираоа најкасније дп 25. марта
дпставља лицу за кпнтрплу, накпн шијих преппрука врщи неппхпдна усклађиваоа;
- Нпсилац планираоа сашиоава кпнашни извещтај п изврщеоу плана набавки
најкасније дп 31. марта текуће за претхпдну гпдину; извещтај п изврщеоу плана пбавезнп
садржи и анализу и преппруке за унапређеое система планираоа у нареднпм перипду;
- Извещтај п изврщеоу плана заједнп са анализпм и преппрукама за унапређеое
система планираоа се усваја и пптписује га пдгпвпрнп лице нарушипца;
- Извещтај п изврщеоу плана нпсилац планираоа дпставља Управи за јавне набавке и
Државнпј ревизпрскпј институцији у електрпнскпј фпрми, кприщћеоем апликативнпг спфтвера
кпји је израђен пд стране Управе за јавне набавке и ппстављен на оен сајт.
- Нпсилац планираоа извещтај из става 1. пвпг шлана дпставља свим прганизаципним
једницама и лицу за кпнтрплу.

Циљеви ппступка јавне набавке
Члан 30
У ппступку јавне набавке мпрају бити пстварени циљеви ппступка јавне набавке, кпји се
пднпсе на:
1) целисхпднпст и пправданпст јавне набавке – прибављаое дпбара, услуга или
радпва пдгпварајућег квалитета и пптребних кплишина, за задпвпљаваое
стварних пптреба нарушипца на ефикасан, екпнпмишан и ефективан нашин;
2) екпнпмишнп и ефикаснп трпщеое јавних средстава – принцип „вреднпст за
нпвац“, пднпснп прибављаое дпбара, услуга или радпва пдгпварајућег
квалитета пп најппвпљнијпј цени;
3) ефективнпст (успещнпст) – степен дп кпга су ппстигнути ппстављени циљеви,
кап и пднпс између планираних и пстварених ефеката пдређене набавке;
4) транспарентнп трпщеое јавних средстава;
5) пбезбеђиваое кпнкуренције и једнак пплпжај свих ппнуђаша у ппступку јавне
набавке;
6) защтита живптне средине и пбезбеђиваое енергетске ефикаснпсти;
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7) благпвременп и ефикаснп спрпвпђеое ппступка јавне набавке за пптребе
несметанпг пдвијаоа прпцеса рада нарушипца и благпвременпг задпвпљаваоа
пптреба псталих кприсника.
8) правпвремена реализације инвестиципнпг прпјекта пд јавнпг интереса;

Дпстављаое, пријем писмена и кпмуникација у ппслпвима јавних набавки
Члан 31.
Дпстављаое, пријем, кретаое и евидентираое ппнуда, пријава и других писмена у
вези са ппступкпм јавне набавке и пбављаоем ппслпва јавних набавки (планираое,
спрпвпђеое ппступка и изврщеое угпвпра п јавнпј набавци), пбавља се писаним путем и тп:
прекп писарнице (лишнпм дпставпм и путем ппщте), у кпјпј се ппщта прима, птвара и прегледа,
завпди, расппређује и дпставља прганизаципним јединицама; путем електрпнске ппщте или
факспм.
Ппслпве у писарници пбавља прганизаципна јединица у складу са ппщтим актпм п
унутращопј прганизацији.
Експедиција је деп писарнице у кпјпј се ппщта прима пд прганизаципних јединица ради
птпремаоа за земљу и инпстранствп и впди евиденција п птпремљенпј ппщти.
Кпмуникација треба да се пдвија на нашин да се ппщтују рпкпви предвиђени пвим
Закпнпм и да се у тпм циљу, када је тп мпгуће, кпристе електрпнска средства.
Члан 32.
У писарници ппщту прима заппслени задужен за пријем ппщте, у складу с расппредпм
раднпг времена.
Примљена ппщта завпди се у пдгпварајућпј евиденцији истпг дана кад је примљена и
ппд датумпм ппд кпјим је примљена и пдмах се дпставља у рад.
Примљене ппнуде у ппступку јавне набавке, измене и дппуне ппнуде, завпде се у
тренутку пријема и на свакпј ппнуди, пднпснп измени или дппуни ппнуде, пбавезнп се мпра
назнашити датум и ташнп време пријема.
Укпликп заппслени из става 1. пвпг шлана утврди неправилнпсти приликпм пријема
ппнуде (нпр. ппнуда није пзнашена кап ппнуда па је птвпрена, дпстављена је птвпрена или
пщтећена кпверта и сл), дужан је да п тпме сашини белещку и дпстави је Пдељеоу за
инвестиције и јавне набавке, пднпснп председнику кпмисије за јавну набавку.
Примљене ппнуде се у Писарници шувају у затвпреним кпвертама дп птвараоа ппнуда
када их преузима кпмисија за јавну набавку.
Прганизаципна јединица у кпјпј се пбављају ппслпви писарнице и Пдељеое за
инвестиције и јавне набавке, кап и сви заппслени кпји су имали увид у ппдатке п дпстављеним
ппнудама, дужни су да шувају кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша,
ппднпсилаца пријава, кап и ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа
ппнуда, пднпснп пријава.
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Члан 33.
Електрпнску ппщту друга лица дпстављају на e-mail адресе кпје су пдређене за пријем
ппщте у електрпнскпм пблику или на други нашин, у складу са закпнпм или ппсебним
прпписпм.
Акп се при пријему, прегледу или птвараоу електрпнске ппщте утврде неправилнпсти
или други разлпзи кпји пнемпгућавају ппступаое пп пвпј ппщти (нпр. недпстатак пснпвних
ппдатака за идентификацију ппщиљапца – имена и презимена или адресе, немпгућнпст
приступа садржају ппруке, фпрмат ппруке кпји није прпписан, ппдаци кпји недпстају и сл.), та
ппщта се прекп и-мејл налпга враћа ппщиљапцу, уз навпђеое разлпга враћаоа.
Пптврда п пријему електрпнске ппщте издаје се кприщћеоем имејл налпга
(кприснишке адресе) или на други ппгпдан нашин.
Члан 34.
Сва акта у ппступку јавне набавке пптписује пдгпвпрнп лице нарушипца, изузев аката
кпје у складу са пдредбама Закпна пптписују шланпви кпмисије за јавну набавку.
Мпделе угпвпра п јавнпј набавци кпји су саставни деп Кпнкурсне дпкументације и
угпвпре п јавнпј набавци закљушене применпм, или ван прпцедуре прпписане Закпнпм и
ппдзакпнсим актима, парафира диплпмирани правник из Пдељеоа за инвестиције и јавне
набавке.
Спрпвпђеое ппступка јавне набавке
Захтев за преузимаое пбавеза
Члан 35.
Захтев за преузимаое пбавеза неппсреднп претхпди ппкретаоу ппступка кпји се
пднпси на набавку дпбара, услуга или уступаое извпђеоа радпва. Захтев пппуоава и
пптписује, на пбрасцу кпји шини саставни деп пвпг правилника (Прилпг 2 Аа) ппднпсилац
захтева кпји је:
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кприсник предметне набавке (прганизаципна јединица, или функција);
пвлащћен за израду прилпга за планираое предметне набавке у слушају да се
ради п набавци шији су кприсник сва пдељеоа, службе и функције нарушипца,
пвлащћен за израду прилпга за планираое предметне набавке;
председник Кпмисије за инвестиције у слушају да се ради п набавци
инвестиципнпг карактера.
Захтев из става 1. пвпг шлана ппднпси се укпликп је јавна набавка предвиђена Планпм
набавки нарушипца за текућу гпдину или други плански перипд.
Захтев из става 1. пвпг шлана ппднпси се прганизаципнпј јединици у шијем је делпкругу
спрпвпђеое ппступака јавних набавки – Пдељеоу за инвестиције и јавне набавке (у даљем
тексту: надлежнп пдељеое). Ппднпсилац захтева је дужан да, имајући у виду динамику
реализације предметне набавке из Плана набавки, пбразац захтева упути надлежнпм пдељеоу
благпвременп, пднпснп пре птппшиоаоеа прпцедуре набавке.
Ппднпсилац захтева дужан је да пдреди предмет јавне набавке, прпцеоену вреднпст,
технишке спецификације, квалитет, кплишину и ппис дпбара, радпва или услуга, нашин
спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета, технишке прпписе и стандарде
кпји се примеоују, рпк изврщеоа, местп изврщеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне
услуге и слишнп, пдржаваое, гарантни рпк, такп да не кпристи дискриминатпрске услпве и
технишке спецификације.
Надлежнп пдељеое прпслеђује Захтев за преузимаое пбавеза пппуоен, пптписан пд
стране нашелника Пдељеоа, Пдељеоу за финансије. Нашелник Пдељеоа за финансије
пппуоава и пптписује деп пбрасца у кпјем се навпди где су у Финансијскпм плану средства за
предметну набавку пбезбеђена и прпслеђује Захтев на кпнашнп пдпбраваое Нашелнику
ппщтинске управе.
Нашелник ппщтинске управе дпставља пптисан и пверен пбразац захтева за
преузимаое пбавеза надлежнпм пдељеоу за спрпвпђеое ппступка јавне набавке на даљу
надлежнпст.
Члан 36.
Ппднпсилац захтева уз захтев за преузимаое пбавеза дпставља пбразлпжеое за
ппкретаое прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда и пптребне
дпказе, укпликп сматра да су испуоени Закпнпм прпписани услпви за ппкретаое пве врсте
ппступка.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке упућује Управи за јавне набавке захтев за
дпбијаое мищљеоа п пснпванпсти примене прегпварашкпг ппступка, п шему пбавещтава
ппднпсипца захтева.
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Члан 37.
Пп пријему захтева за преузимаое пбавеза, надлежнп пдељеое дужнп је да прпвери
да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарпшитп да ли је јавна набавка предвиђена
Планпм набавки нарушипца за текућу гпдину, или други плански перипд.
Укпликп ппднети захтев садржи недпстатке, пднпснп не садржи све пптребне елементе,
исти се без пдлагаоа враћа ппднпсипцу захтева на исправку и дппуну, кпја мпра бити ушиоена
у најкраћем мпгућем рпку.
Укпликп ппднети захтев садржи све неппхпдне елементе, захтев се дпставља на
пдпбреое пвлащћенпм лицу нарушипца, кпји пптписује и пверава ппднети захтев.
Нашин ппступаоа пп пдпбренпм захтеву за преузимаое пбавеза
Члан 38.
На пснпву пдпбренпг захтева, надлежнп пдељеое без пдлагаоа сашиоава предлпг
пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке и предлпг рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну
набавку, кпји садрже све пптребне елементе прпписане Закпнпм (Прилпг 2 А б).
Акти из става један пвпг шлана дпбијају делпвпдни брпј на Писарници нарушипца кпји је
и брпј предмета јавне набавке.
Пбразац предлпга пдлуке и пбразац предлпга рещеоа из става 1. пвпг шлана шине
саставни деп пвпг правилника.
На предлпг пдлуке и рещеоа из става 1. пвпг шлана парафираоем се саглащава
Нашелник ппщтинске управе.
Нашелник ппщтинске управе дпставља дпкумента: Пределпг пдлуке п ппкретаоу
ппступка јавне набавке, предлпг Рещеоа п фпрмираоу кпмисије за јавну набавку и захтев за
преузимаоем пбавеза, пдгпвпрнпм лицу нарушипца на пптпис.
Начин именпваоа чланпва кпмисије за јавну набавку, пднпснп лица кпја спрпвпде ппступак
јавне набавке
Члан 39.
Кпмисија за јавну набавку има најмаое три шлана пд кпјих је један службеник за јавне
набавке или лице са стешеним пбразпваоем на правнпм факултету, на студијама другпг
степена (диплпмске академске студије - мастер, специјалистишке академске студије,
специјалистишке струкпвне студије), пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое
шетири гпдине.
Рещеоем се именују и заменици шланпва кпмисије.
У ппступцима јавних набавки дпбара, услуга или радпва шија је прпцеоена вреднпст
већа пд трпструкпг изнпса вреднпсти гпроег лимита јавне набавке мале вреднпсти, службеник
за јавне набавке мпра бити шлан Кпмисије.
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За шлана кпмисије мпже бити именпван службеник за јавне набавке и у ппступцима
јавних набавки дпбара, услуга или радпва шија је прпцеоена вреднпст маоа пд вреднпсти
утврђене ставпм 3. пвпг шлана.
Чланпви кпмисије именују се из реда заппслених кпд нарушипца на нашин кпји
пбезбеђује пбјективнпст и струшнпст у струшнпј пцени ппнуда. У ппступцима набавки
инвестиципнпг карактера шији су кприсници правна лица пдређена инвестиципним
прпгрампм, најмаое један шлан кпмисије именује се на предлпг екстернпг кприсника
инвестиције.
За шланпве кпмисије се именују лица кпја имају пдгпварајуће струшнп пбразпваое из
пбласти из кпје је предмет јавне набавке.
Акп нарушилац нема заппсленп лице кпје има пдгпварајуће струшнп пбразпваое из
пбласти из кпје је предмет јавне набавке, у кпмисију се мпже именпвати лице кпје није
заппсленп кпд нарушица.
У кпмисију се не мпгу именпвати лица кпја мпгу бити у сукпбу интереса за предмет
јавне набавке.
Накпн дпнпщеоа рещеоа, шланпви кпмисије пптписују изјаву кпјпм пптврђују да у
предметнпј јавнпј набавци нису у сукпбу интереса.
Начин пружаоа стручне ппмпћи кпмисији, пднпснп лицима кпја спрпвпде ппступак јавне
набавке
Члан 40
Све прганизаципне јединице дужне су да у пквиру свпје надлежнпсти пруже струшну
ппмпћ кпмисији, или службенику за јавне набавке укпликп пн спрпвпди ппступак јавне
набавке.
У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, кпмисија се писаним путем пбраћа надлежнпј
прганизаципнпј јединици.
Прганизаципна јединица пд кпје је затражена струшна ппмпћ кпмисије, дужна је да
писаним путем пдгпвпри на захтев кпмисије, у рпку кпји пдређује кпмисија, а у складу са
прпписаним рпкпвима за ппступаое.
Укпликп прганизаципна јединица не пдгпвпри кпмисији или не пдгпвпри у рпку,
кпмисија пбавещтава Нашелника ппщтинске управе, кпји ће предузети све пптребне мере
предвиђене ппзитивним прпписима за неппщтпваое радних пбавеза.
Начин ппступаоа у тпку израде кпнкурсне дпкументације
Члан 41.
Кпмисија за јавну набавку припрема кпнкурсну дпкументацију, на нашин утврђен
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпји уређују пбласт јавних набавки, такп да ппнуђаши на
пснпву исте мпгу да припреме прихватљиву и пдгпварајућу ппнуду.
Кпнкурсна дпкументација мпра да садржи елементе прпписане ппдзакпнским актпм
кпјим су уређени пбавезни елементи кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки.
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Кпнкурсна дпкументација мпра бити пптписана пд стране кпмисије најкасније дп дана
пбјављиваоа.
Кпмисија је дужна да, у складу са Закпнпм, ппдзакпнским актима, пдлукпм п ппкретаоу
ппступка и рещеоем кпјим је пбразпвана, спрпведе све радое пптребне за реализацију јавне
набавке.
Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа и
измене и дппуне кпнкурсне дпкументације
Члан 42.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа и пптребне измене и дппуне кпнкурсне
дпкументације, сашиоава кпмисија за јавну набавку.
Објављиваое у ппступку јавне набавке
Члан 43.
Пбјављиваое пгласа п јавнпј набавци, кпнкурсне дпкументације и других аката у
ппступку јавне набавке врщи Пдељеое за инвестиције и јавне набавке за пптребе кпмисије за
јавну набавку, у складу са Закпнпм.
Пгласи п јавним набавкама пбјављују се на Ппрталу јавних набавки и интернет
страници нарушипца. Пбјављиваое пгласа на Ппрталу службених гласила Републике Србије и
база прпписа регулисанп је пдредбпм шлана 57. став 2. Закпна.
Пбјављиваое пгласа п јавнпј набавци мпже да се изврщи и у некпм дневнпм или
специјализпванпм листу према предмету кпнкретне јавне набавке. Тпм приликпм, ппсебнп се
впди рашуна п прпцеоенпј вреднпсти јавне набавке, трпщкпвима пглащаваоа, врсти,
слпженпсти и специфишнпсти предмета јавне набавке, развијенпсти дпмаћег тржищта и брпју
дпмаћих ппнуђаша кпји су сппспбни да изврще набавку.

Отвараое ппнуда
Члан 44.
На ппступак птвараоа ппнуда примеоују се прпписи кпјима се уређују јавне набавке.
Птвараое ппнуда се спрпвпди на месту и у време кпји су наведени у ппзиву за
ппднпщеое ппнуда, кап и у кпнкурснпј дпкументацији.
Птвараое ппнуда се спрпвпди пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда
Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.
Нарушилац ће искљушити јавнпст у ппступку птвараоа ппнуда укпликп је тп пптребнп ради
защтите ппдатака кпји представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита
ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст
ппдатака.
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У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлащћени представници
ппнуђаша.
Прeдстaвник пoнуђaшa кojи ушeствуje у пoступку oтвaрaоa пoнудa имa прaвo дa
приликoм oтвaрaоa пoнудa изврщи увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o
oтвaрaоу пoнудa.
Приликпм птвараоа ппнуда кпмисија сашиоава записник, кпји садржи ппдатке
предвиђене Закпнпм. Пбразац записника саставни је деп пвпг правилника (Прилпг 2 А. в).
Записник п птвараоу ппнуда пптписују шланпви Кпмисије и представници ппнуђаша,
кпји преузимају примерак записника а ппнуђашима кпји нису ушествпвали у ппступку птвараоа
ппнуда дпставља се записник у рпку пд три дана пд дана птвараоа.
Начин ппступаоа у фази стручне пцене ппнуда
Члан 45.
Кпмисија за јавну набавку је дужна да, накпн птвараоа ппнуда, приступи струшнпј
пцени ппнуда у складу са Закпнпм, и п прегледу и пцени ппнуда за јавну набавку сашини
извещтај п струшнпј пцени ппнуда.
Извещтај из става 1. пвпг шлана мпра да садржи нарпшитп следеће ппдатке:
1) предмет јавне набавке;
2) ппдатке из плана набавке кпји се пднпсе на предметну јавну набавку;
3) прпцеоену вреднпст јавне набавке;
4) евентуална пдступаоа пд плана набавки са пбразлпжеоем;
5) акп је спрпведен ппступак кпји није птвпрен или рестриктивни ппступак, разлпге и
пкплнпсти кпје пправдавају примену тпг ппступка;
6) акп се ппступак јавне набавке спрпвпди заједнп са другим нарушипцем у складу са
шланпм 50. Закпна, пснпвне ппдатке п тпм нарушипцу;
7) пснпвне ппдатке п ппнуђашима;
8) ппнуде кпје су пдбијене, разлпге за оихпвп пдбијаое и ппнуђену цену тих ппнуда;
9) акп је ппднета самп једна ппнуда, мищљеое кпмисије п разлпзима кпји су
узрпкпвали ппднпщеое једне ппнуде и предлпг мера кпје треба предузети да се у наредним
ппступцима пбезбеди кпнкуренција у ппступку;
10) акп су све ппнуде непдгпварајуће или неприхватљиве мищљеое кпмисије п
разлпзима кпји су узрпкпвали ппднпщеое таквих ппнуда и ппис нашина на кпји је пдређена
прпцеоена вреднпст;
11) акп је ппнуда пдбијена збпг неупбишајенп ниске цене, детаљнп пбразлпжеое –
нашин на кпји је утврђена та цена;
12) нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера;
13) назив ппнуђаша кпме се дпдељује угпвпр, а акп је ппнуђаш навеп да ће набавку
изврщити уз ппмпћ ппдизвпђаша и сваки деп угпвпра кпји ће изврщити ппдизвпђаш.
Пбразац извещтаја је саставни деп пвпг правилника (Прилпг 2 А г)
Page 24 of 90

Пдредбе пвпг шлана схпднп се примеоују и на извещтај п струшнпј пцени пријава.
Дпнпшеое пдлуке у ппступку
Члан 46.
У складу са Извещтајем п струшнпј пцени ппнуда, кпмисија за јавну набавку припрема
предлпг пдлуке п дпдели угпвпра, предлпг пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума, предлпг
пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке, пднпснп предлпг пдлуке п признаваоу
квалификације. Пбрасци за израду предлпга аката шине саставни деп пвпг правилника
Кпмисија за ј у набавку дпставља: Извещтај п струшнпј пцени ппнуда и Предлпг пдлука из става
1. пвпг шлана, Председнику ппщтине на парафираое.
Парафирана дпкумента се путем интерне коиге пријема/Писарнице дпстављају
Пдељеоу за инвестиције и јавне набавке кпје је дужнп да Предлпг пдлуке п дпдели угпвпра/
предлпг пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума/ предлпг пдлуке п пбустави ппступка јавне
набавке/ предлпг пдлуке п признаваоу квалификације усагласи са пдредбама Закпна п јавним
набавкама и ппдзакпнским актима и дпстави Председнику Ппщтине на пптпис. (Прилпг 2 А д) и
ђ)
Предлпг пдлуке из претхпднпг става пптписује нашелник Пдељеоа за инвестиције и
јавне набавке.
Пдлуку п дпдели угпвпра п јавнпј набавци/ пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке/
пдлуке п признаваоу квалификације дпнпси Председник ппщтине.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке је задуженп да дпнету пдлуку п дпдели
угпвпра дпстави ппнуђашима у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.
Начин ппступаоа у тпку закључиваоа угпвпра
Члан 47.
Пп истеку рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права накпн дпнпщеоа пдлуке п
дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума, пднпснп акп у рпку
предвиђеним Закпнпм није ппднет захтев за защтиту права или је захтев за защтиту права
пдбашен или пдбијен, Пдељеое за инвестиције и јавне набавке сашиоава предлпг угпвпра, а
исти мпра пдгпварати мпделу угпвпра из кпнкурсне дпкументације.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке упућује у прпцедуру пптписиваоа предлпг
угпвпра, кпји накпн прегледа и парафираоа пд стране диплпмиранпг правника из Пдељеоа за
инвестиције и јавне набавке пптписује Председник ппщтине. Угпвпр се сашиоава у 6 (щест)
примерака..
Накпн пптписиваоа угпвпра пд стране пдгпвпрнпг лица, Пдељеое за инвестиције и
јавне набавке дпставља примерке угпвпра на пптписиваое другпј угпвпрнпј страни. (Прилпг 2
А е). Пдељеое за инвестиције и јавне набавке впди рашуна п тпме да се угпвпр п јавнпј
набавци закљуши у рпку кпји није дужи пд 8 (псам) дана пд прптekа рпка за ппднпщеое
захтева за защтиту права ппнуђаша.
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Пдељеое за инвестиције и јавне набавке дпставља један пригиналан примерак угпвпра
Пдељеоу за финансије, а кппију пптписанпи примерка угпвпра кприснику набавке.
Ппступаое у случају ппднпшеоа захтева за заштиту права
Члан 48.
Кпмисија ппступа пп пријему захтева за защтиту права, у складу са Закпнпм.
У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, кпмисија ппступа у складу са шланпм 39.
Правилника.
Овлашћеоа и пдгпвпрнпсти у ппступку јавне набавке
Члан 49.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке кппрдинира радпм кпмисија за јавне набавке,
пружа струшну ппмпћ кпмисији у вези са спрпвпђеоем ппступка и пбавља друге активнпсти у
вези са спрпвпђеоем ппступка јавне набавке.
За закпнитпст спрпвпђеоа ппступка јавне набавке, сашиоаваое предлпга и дпнпщеое
пдлука, рещеоа и других аката у ппступку јавне набавке пдгпвпрни су: Председник ппщтине),
нашелник Пдељеоа за инвестиције и јавне набавке и кпмисија за јавну набавку.
Акте у ппступку јавне набавке сашиоава Пдељеое за инвестиције и јавне набавке, а
кпмисија за јавну набавку сашиоава кпнкурсну дпкументацију, записник п птвраоу ппнуда, и
извещтај п струшнпј пцени ппнуда.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке и ппднпсилац захтева за преузимаое пбавеза
пдређују пбликпваое јавне набавке пп партијама.
Дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, пдређује кпмисија за јавну
набавку.
Технишке спецификације предмета јавне набавке пдређује ппднпсилац захтева за
преузимаое пбавеза, или другп задуженп лице и пдгпвпран је за исте.
Технишке спецификације, кап пбавезан деп кпнкурсне дпкументације, ппднпсилац
захтева пдређује на нашин кпји ће пмпгућити задпвпљаваое стварних пптреба нарушипца и
истпвременп пмпгући щирпкпм кругу ппнуђаша да ппднесу пдгпварајуће ппнуде.
Кпмисија мпже изврщити измене технишких спецификација, уз претхпднп прибављену
сагласнпст ппднпсипца захтева.
Критеријуме за дпделу угпвпра и елементе критеријума, кап и метпдплпгију за дпделу
ппндера за сваки елемент критеријума, нашин навпђеоа, пписиваоа и вреднпваоа елемената
критеријума у кпнкурснпј дпкументацији, утврђује кпмисија, узимајући у пбзир врсту, технишку
слпженпст, трајаое, вреднпст јавне набавке и сл.
Утврђиваое уппредивпсти ппнуђене цене са тржищнпм ценпм врщи кпмисија.
Мпдел угпвпра сашиоава кпмисија, а укпликп мпдел угпвпра кпји кпмисија припрема
кап саставни деп кпнкурсне дпкументације захтева ппсебна струшна знаоа, кпмисија мпже
захтевати струшну ппмпћ прганизаципних јединица.
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У ппступку защтите права ппступа кпмисија за набавку, кпја мпже захтевати струшну
ппмпћ правне и псталих струшних служби. Акп је захтев за защтиту права уредан, благпвремен
и изјављен пд стране пвлащћенпг лица, кпмисија за јавну набавку је дужна да на пснпву
шиоенишнпг стаоа, у име и за рашун нарушипца пдлуши пп ппднетпм захтеву, такп щтп
са примљеним захтевпм за защтиту права предузима радое на нашин, у рпкпвима и пп
ппступку кпји је прпписан Закпнпм.
За ппступаое у рпкпвима за закљушеое угпвпра, пдгпвпран је Председник ппщтине и
нашелник пдељеоа за инвестиције и јавне набавке.
Прикупљаое ппдатака, сашиоаваое и дпстављаое извещтаја п јавним набавкама
Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији врщи Пдељеое за инвестиције и
јавне набавке.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке. извещтаје дпставља накпн пптписиваоа пд
стране пдгпвпрнпг лица.
За дпстављаое Управи за јавне набавке дпказа негативне референце за неиспуоаваое
пбавеза у ппступку јавне набавке, пдгпвпрнп је Пдељеое за инвестиције и јавне набавке.
Начин пбезбеђиваоа кпнкуренције
Члан 50
Кпнкуренција у свим ппступцима јавне набавке пбезбеђује се у складу са Закпнпм, уз
пбавезу примене нашела транспарентнпсти ппступка јавне набавке.
У ппступку јавне набавке неппхпднп је пдредити услпве за ушещће у ппступку, технишке
спецификације и критеријуме за дпделу угпвпра на нашин кпји пбезбеђује ушещће щтп већег
брпја ппнуђаша и ппднпсипца пријава и кпји не ствара дискриминацију међу ппнуђашима.
У циљу пбезбеђиваоа кпнкуренције, у ппступку јавне набавке мале вреднпсти ппзив се
упућује на адресе најмаое три лица кпја пбављају делатнпст кпја је предмет јавне набавке и
кпја су према сазнаоима нарушипца сппспбна да изврще набавку, а када гпд је мпгуће и на
адресе већег брпја лица.
У прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда ппзив се
упућује, увек акп је тп мпгуће, на адресе најмаое три лица кпја пбављају делатнпст кпја је
предмет јавне набавке и кпја су према сазнаоима нарушипца сппспбна да изврще набавку, а
када гпд је мпгуће и на адресе већег брпја лица.
Дп сазнаоа п пптенцијалним ппнуђашима кпји мпгу да изврще предмет јавне набавке,
дплази се истраживаоем тржищта на нашин пдређен у делу планираоа набавки.
Начин ппступаоа у циљу заштите ппдатака и пдређиваое ппверљивпсти
Члан 51.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке. шланпви кпмисије, кап и сви заппслени кпји
су имали увид у ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап ппверљиве, у складу са
Закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди, дужни су да шувају кап ппверљиве и пдбију даваое
инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди.
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Не сматрају се ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други
ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
Ппнуде и сва дпкументација из ппступка набавке, шува се у Пдељеоу за инвестиције и
јавне набавке и архивира у Архиви нарушипца у складу са прпписима кпји уређују пбласт
дпкументарне грађе и архива и у складу са шланпм 16. Закпна п јавним набавкама.
Свим лицима кпја ушествују у спрпвпђеоу ппступка јавне набавке, пднпснп у припреми
кпнкурсне дпкументације за јавну набавку или ппјединих оених делпва, забраоенп је да
трећим лицима саппщтавају билп кпје незванишне ппдатке у вези са јавнпм набавкпм.
Одређиваое ппверљивпсти
Члан 52.
У кпнкурснпј дпкументацији мпже се захтевати защтита ппверљивпсти ппдатака кпји се
ппнуђашима стављају на распплагаое, укљушујући и оихпве ппдизвпђаше.
Преузимаое кпнкурсне дпкументације мпже се услпвити пптписиваоем изјаве или
сппразума п шуваоу ппверљивих ппдатака укпликп ти ппдаци представљају ппслпвну тајну у
смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у
смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака.
За пдређиваое ппверљивпсти ппдатака пвлащћенп је и пдгпвпрнп Пдељеое за
инвестиције и јавне набавке кпја је дужна да инфпрмације п ппверљивим ппдацима нарушипца
дпстави Кабинету Председника Ппщтине.
Задуженп лице из Пдељеоа за инвестиције и јавне набавке, за сваку кпнкретну набавку
приликпм дпстављаоа шланпвима кпмисије рещеоа п именпваоу кпмисије, дпставља и
инфпрмацију п ппверљивим ппдацима.
Кпмисија је дужна да ппступа са ппверљивим ппдацима у складу са Закпнпм.
Начин евидентираоа свих радои и аката, чуваоа дпкументације у вези са јавним
набавкама и впђеоа евиденције закључених угпвпра и дпбављача
Члан 53.
Нарушилац је дужан да евидентира све радое и акте тпкпм планираоа, спрпвпђеоа
ппступка и изврщеоа јавне набавке, да шува сву дпкументацију везану за јавне набавке у
складу са прпписима кпји уређују пбласт дпкументарне грађе и архива, најмаое десет гпдина
пд истека угпвпренпг рпка за изврщеое ппјединашнпг угпвпра п јавнпј набавци, пднпснп пет
гпдина пд дпнпщеоа пдлуке п пбустави ппступка и да впди евиденцију свих закљушених
угпвпра п јавним набавкама и евиденцију дпбављаша.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке је дужнп да прикупља и евидентира ппдатке п
ппступцима јавних набавки и закљушеним угпвприма п јавним набавкама, кап и да Управи за
јавне набавке дпставља трпмесешни извещтај најкасније дп 10-пг у месецу кпји следи пп истеку
трпмесешја, у складу са Закпнпм.
Трпмесешни извещтај из става 1. пвпг шлана пптписује Председник ппщтине) или лице
кпје пн пвласти.
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Накпн изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци или кпнашнпсти пдлуке п пбустави ппступка,
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке сву дпкументацију дпставља служби за архивираое,
кпја је дужна да шува сву дпкументацију везану за јавне набавке у складу са прпписима кпји
уређују пбласт дпкументарне грађе и архива, најмаое десет гпдина пд истека угпвпренпг рпка
за изврщеое ппјединашнпг угпвпра п јавнпј набавци, пднпснп пет гпдина пд дпнпщеоа пдлуке
п пбустави ппступка.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке впди евиденцију свих закљушених угпвпра п
јавним набавкама и евиденцију дпбављаша, у писанпј и/или електрпнскпј фпрми.
Набавке на кпје се закпн не примеоује
Члан 54.
Ппступке набавки на кпје се не примеоује закпн, спрпвпде:
a. Пдељеое за инвестиције и јавне набавке;
b. пдељеоа и службе кпја су: кприсници предметне набавке, или пвлащћена за
планираое предметне набавке у слушају да се ради п набавци шији су
кприсници сва пдељеоа и службе ппщтинске управе
У слушају из става један, алинеја б) пвпг шлана, пдлуку п тпме кп ће спрпвпдити ппступак
набавке дпнпси Нашелник ппщтинске управе, рукпвпдећи се шиоеницама п. висини
прпцеоенеј вреднпсти набавке у планскпм перипду, кадрпвским пптенцијалпм кпји ше бити
задужен за кпнкретан ппсап, дпступнпщћу базе ппдатака и инфпрмација за квалитетнп и
екпнпмишнп пбављаое ппсла и сл.
Ппступак набавке ппшиое упућиваоем Захтева за преузимаое пбавеза Пдељеоу за
инвестиције и јавне набавке пд стране ппднпсипца захтева. Ппднпсилац захтева мпже бити
пдељеоа, службе или функција кпд нарушипца кпја су:
кприсник предметне набавке или
пвлащћена за планираое предметне набавке у слушају да се ради п набавци
шији су кприсник сва пдељеоа, службе и функције нарушипца,
пвлащћена за израду прилпга за планираое предметне набавке;
председник Кпмисије за инвестиције у слушају да се ради п набавци
инвестиципнпг карактера.
Захтев из става 1. пвпг шлана ппднпси се укпликп је јавна набавка предвиђена Планпм
набавки нарушипца за текућу гпдину.
а) У слушају да је нпсилац ппсла у спрпвпђеоу ппступка набавки на кпје се закпн не
примеоује, Пдељеое за инвестиције и јавне набавке, истп пдељеое прпверава да ли ппднети
захтев садржи све тражене елементе, а ппсебнп технишку спецификацију дпбара/услуга/радпва
на нашин какап је пбрасцем и инструкцијама предвиђенп.
Укпликп ппднети захтев садржи све неппхпдне елементе и ппднпсилац захтева дпстави
ближу техпнишку спецификацију предмета набавке, захтев се дпставља на пдпбреое
Нашелнику Ппщтинске управе, кпји пптписује и пверава ппднети захтев.
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На пснпву пдпбренпг захтева, Пдељеое за инвестиције и јавне набавке без пдлагаоа
сашиоава: Захтев за ппднпщеое ппнуда, кпји акт дпбија делпвпдни брпј на Писарници
нарушипца кпји је и брпј предмета предметне набавке.
Пбразац Захтева за ппднпщеое ппнуда шини саставни деп пвпг правилника. (Прилпг 2 Б
а).
Ппступак набавке спрпвпди задуженп лице из Пдељеоа за инвестиције и јавне
набавке. У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи у сашиоаваоу технишке спецификације
набавке, задуженп лице се мпже пбратити ппднпсипцу захтева. Ппднпсилац захтева пд кпјег је
затражена струшна ппмпћ, дужнан је да писаним путем пдгпвпри на захтев задуженпг лица, у
складу са прпписаним рпкпвима за ппступаое.
Укпликп ппднпсилац захтева не пдгпвпри на пбавезу из претхпднпг става задуженп
лице пбавещтава пвлащћенп лице нарушипца, кпји ће предузети све пптребне мере
предвиђене ппзитивним прпписима за неппщтпваое радних пбавеза.
.
Задуженп лице за спрпвпђеое ппступка у захтеву за ппднпщеое ппнуда навпди све
битне елементе за сашиоаваое ппнуде. Захтев мпра бити пптписан пд стране нашелника
Пдељеоа за инвестиције и јавне набавке.
Захтев за ппднпщеое ппнуда упућује се на адресе пптенцијалних ппнуђаша на један пд
следећих нашина: електрпнскпм ппщтпм, ппщтпм, или лишним преузимаое. У слушају лишнпг
преузимаоа, пптенцијални ппнуђаш пбразац преузима кпд задуженпг лица у Пдељеоу за
инвестиције и јавне набавке.
У ппступку набавке неппхпднп је пдредити услпве за ушещће у ппступку, технишке
спецификације и критеријуме за дпделу угпвпра на нашин кпји пбезбеђује ушещће щтп већег
брпја ппнуђаша и кпји не ствара дискриминацију међу ппнуђашима.
У циљу пбезбеђиваоа кпнкуренције, у ппступку набавке, ппзив се упућује на адресе
најмаое три лица кпја пбављају делатнпст кпја је предмет јавне набавке и кпја су према
сазнаоима нарушипца сппспбна да изврще набавку, а када гпд је мпгуће и на адресе већег
брпја лица.
Птвараое ппнуда се спрпвпди на месту и у време кпји су наведени у захтеву за
ппднпщеое ппнуда.
Задуженп лице пдмах накпн птвараоа ппнуда приступа струшнпј пцени ппнуда у складу
са критеријумпм за пцеоиваое кпји је наведен у захтеву за ппднпщеое ппнуда. Задуженп
лице сашиоава предлпг закљушка п дпдели угпвпра у кпјем предлаже ппнуђаша кпјем се
дпдељује угпвпр и пбразлаже пдлука. Предлпг закљушка пптписује нашелник Пдељеоа за
инвестиције и јавне набавке.
Предлпг закљушка п дпдели угпвпра из претхпднпг става пвпг шлана је саставни деп
пвпг правилника (Прилпг 2 Б б)
Закљушак п дпдели угпвпра п предметнпј набавци дпнпси Председник ппщтине.
Нарушилац је дужан да евидентира све радое и акте тпкпм планираоа, спрпвпђеоа
ппступка и изврщеоа набавке, да шува сву дпкументацију везану за набавке у складу са
прпписима кпји уређују пбласт дпкументарне грађе и архива, најмаое десет гпдина пд истека
угпвпренпг рпка за изврщеое ппјединашнпг угпвпра п набавци. и да впди евиденцију свих
закљушених угпвпра и евиденцију дпбављаша.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке је дужнп да прикупља и евидентира ппдатке п
ппступцима набавки кпје не ппдлежу прпцедури закпна и закљушеним угпвприма, кап и да
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Управи за јавне набавке дпставља трпмесешни извещтај најкасније дп 10-пг у месецу
кпји следи пп истеку трпмесешја, у складу са Закпнпм, кап и гпдищои извещтај п спрпвпђеоу
плана набавки за претхпдну гпдину, најкасније дп 31.03. текуће гпдине.
б) У слушају да је нпсилац ппсла у спрпвпђеоу ппступка набавки на кпје се закпн не
примеоује, лице из службе, или пдељеоа задуженпг да кап ушесник у планиреаоу, израђује
прилпге за планираое предметне набавке, ппступак набавке ппшиое упућиваоем Захтева за
преузимаое пбавеза Пдељеоу за инвестиције и јавне набавке пд стране ушесника у
планираоу.
Захтев из става 1. пвпг шлана ппднпси се укпликп је јавна набавка предвиђена Планпм
набавки нарушипца за текућу гпдину.
Укпликп ппднети захтев садржи све неппхпдне елементе, Пдељеое за инвестиције и
јавне набавке дпставља захтев на пдпбреое Нашелнику Ппщтинске управе, кпји пптписује и
пверава ппднети захтев.
Накпн пдпбраваоа захтева из претхпднпг става, нпсилац набавке наставља прпцедуру
набавке, при шему је дужнп:
- да пбезбеди кпнкуренцију у ппступку и
- да перипдишнп, на захтев Пдељеоа за инвестиције и јавне набавке, пбавещтава пвп
пдељеое п реализацији набавке, а у циљу израде Извещтаја п реализацији Плана набавки за
плански перипд.
- да фптпкппију угпвпра дпстави Пдељеоу за финансије и Пдељеоу за инвестиције и
јавне набавке.
У пба слушаја – и када је нпсилац ппсла Пдељеое за инвестиције и јавне набавке и када
је нпсилац ппсла друга прганизаципна јединица унутар нарушипца, ппступак не мпра да се
заврщи дпделпм угпвпра, већ и дпнпщеоем ппсебнпг акта Председника Ппщтине (Прилпг 2 Б
в) п исплати средства пдабранпм ппнуђашу на пснпву исппстављенпг рашуна. Пвај нашин
спрпвпђеоа ппступка превасхпднп се пднпси на набавке шија је прпцеоена вреднпст исппд
100.000 динара нетп на гпдищоем нивпу.
Кпнтрпла јавних набавки
Члан 55.
Нашелник ппщтинске управе мпже именпвати лице кпје врщи ппслпве кпнтрпле јавних
набавки (у даљем тексту: лице за кпнтрплу).
Лице за кпнтрплу мпже бити заппслени кпји има искуства у пбављаоу ппслпва јавних
набавки, кап и ппщте искуству везанп за рад у прганима државне управе.
Члан 56
Кпнтрпла јавних набавки пбухвата кпнтрплу мера, радои и аката нарушипца у ппступку
планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, и тп:
1) ппступка планираоа и целисхпднпсти планираоа кпнкретне јавне набавке са
станпвищта пптреба и делатнпсти нарушипца
2) критеријума за сашиоаваое технишке спецификације;
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3) нашина испитиваоа тржищта;
4) пправданпсти дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке и критеријума за
дпделу угпвпра;
5) нашина и рпкпва плаћаоа, авансе, гаранције за дате авансе;
6) изврщеоа угпвпра, а ппсебнп квалитет исппрушених дпбaра и пружених услуга,
пднпснп изведених радпва;
7) стаоа залиха;
8) нашина кприщћеоа дпбара и услуга.
Члан 57
Кпнтрпла јавних набавки се спрпвпди у складу са дпнетим гпдищоим планпм кпнтрпле,
кпји припрема лице за кпнтрплу јавних набавки, а пдпбрава рукпвпдилац нарушипца. План се
дпнпси дп краја текуће гпдине за следећу гпдину или у рпку пд 10 дана пд дана дпнпщеоа
плана набавки.
План кпнтрпле јавних набавки садржи: предмет кпнтрпле, циљ кпнтрпле, субјект
кпнтрпле, пквирне датуме врщеоа кпнтрпле, брпј ангажпваних кпнтрплпра.
Предмет кпнтрпле се пдређује на пснпву: вреднпсти ппступка, предмета набавке,
прпцене ризика, ушесталпсти набавке и др.
План кпнтрпла се дпставља пргану кпји врщи надзпр над ппслпваоем нарушипца.
Измена плана се врщи на нашин и пп ппступку за дпнпщеое плана кпнтрпле јавних
набавки.
Укпликп ппстпје сазнаоа кпја указују на евентуалне слабпсти у ппступку планираоа,
спрпвпђеоа или изврщеоа набавки, а шија кпнтрпла није предвиђена планпм кпнтрпле за
текућу гпдину, мпже се спрпвести и ванредна кпнтрпла. Ванредна кпнтрпла се спрпвпди на
иницијативу рукпвпдипца нарушипца или службе за кпнтрплу јавних набавки.
Укпликп је иницијатпр ванредне кпнтрпле рукпвпдилац нарушипца, кпнтрпла се
спрпвпди на пснпву пдлуке нарушипца.
Укпликп је иницијатпр ванредне кпнтрпле служба за кпнтрплу јавних набавки, кпнтрпла
се спрпвпди накпн щтп се п кпнтрпли и разлпзима за оенп спрпвпђеое уппзна рукпвпдилац
нарушипца.
Ванредна кпнтрпла се спрпвпди пп ппступку за спрпвпђеое редпвних кпнтрпла.
Кпнтрпла се мпже врщити у тпку и накпн планираоа набавки, спрпвпђеоа ппступка
јавне набавке и изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци.
Лице за кпнтрплу јавних набавки дужнп је да сашиоава гпдищои план кпнтрпле и
Извещтај за исти перипд п спрпведенпј кпнтрпли.
Кпнтрплу ажурнпсти лица из претхпднпг става врщи Нашелник ппщтинске управе кпји
сашиоава белещку п изврщенпм прегледу и дпставља је лицу кпје је врщилп кпнтрплу.
Врщеое кпнтрпле не задржава ппступак планираоа, спрпвпђеоа или изврщеоа
набавки.
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Члан 58.
лице за кпнтрплу пбавещтава субјект кпнтрпле п пснпву за врщеое кпнтрпле, врсти
кпнтрпле, предмету кпнтрпле, пквирнпм временскпм перипду кпнтрпле, лицима кпја врще
кпнтрплу.
У тпку врщеоа кпнтрпле јавних набавки, прганизаципне јединице су дужне да дпставе
лицу за кпнтрплу тражене инфпрмације и дпкумента кпја су у оихпвпм ппседу или ппд
оихпвпм кпнтрплпм, у реалнпм рпку кпји пдреди лице за кпнтрплу, а кпји пмпгућава
прганизаципнпј јединици да припреми и дпстави тражену дпкументацију или инфпрмације.
Кпмуникација у тпку врщеоа кпнтрпле се пбавља писаним путем.
Члан 59.
Лице за кпнтрплу сашиоава нацрт извещтаја п спрпведенпј кпнтрпли кпји дпставља
субјекту кпнтрпле на изјащоеое и Нашелнику ппщтинске управе на увид. На нацрт извещтаја,
субјекат кпнтрпле, мпже дати писани пригпвпр у рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа
нацрта. Пригпвпр субјекта кпнтрпле, мпже изменити налаз кпнтрпле укпликп је пбразлпжен и
садржи дпказе кпји пптврђују навпде из пригпвпра. Измеоени налаз кпнтрплле такпђе се
дпставља се на увид нашелнику ппщтинске управе.
Члан 60
Накпн усаглащаваоа нацрта извещтаја, лице за кпнтрплу сашиоава извещтај п
спрпведенпј кпнтрпли кпји дпставља Нашелнику ппщтинске управе.
Извещтај п спрпведенпј кпнтрпли садржи:
1) циљ кпнтрпле:
2) предмет кпнтрпле;
3) време ппшетка и заврщетка кпнтрпле;
4) име лица кпје је врщилп кпнтрплу;
5) списак дпкументације над кпјпм је пстварен увид тпкпм кпнтрпле;
6) налаз, закљушак, преппруке и предлпг мера;
7) пптпис лица за кпнтрплу
8) преппруке кпје се пднпсе на:

(1) унапређеое ппступка јавних набавки кпд нарушипца;
(2) птклаоаое утврђених неправилнпсти;
(3) спрешаваое ризика кпрупције у вези са ппступкпм јавне набавке;
(4) предузимаое мера на пснпву резултата спрпведене кпнтрпле.
Члан 61.
Лице за кпнтрплу сашиоава гпдищои извещтај п раду кпји ппднпси рукпвпдипцу
нарушипца и пргану кпји врщи надзпр над ппслпваоем нарушипца, најкасније дп 31. децембра
текуће гпдине.
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Начин праћеоа извршеоа угпвпра п јавнпј набавци
Правила за дпстављаое угпвпра и пптребне дпкументације унутар наручипца
Члан 62.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке, неппсреднп пп закљушеоу угпвпра п јавнпј
набавци, угпвпр дпставља:
- прганизаципним јединицама кпјае су, у складу са делпкругпм рада, пдгпвпрне за
праћеое изврщеоа угпвпра;
- прганизаципнпј јединици у шијем су делпкругу ппслпви рашунпвпдства и финансија;
- другим прганизаципним јединицама кпје мпгу бити укљушене у праћеое изврщеоа
угпвпра, кпје су кприсници исппрушених дпбара, пружених услуга или изведених радпва или на
шије ће активнпсти утицати изврщеое угпвпра.
Правила кпмуникације са другпм угпвпрнпм странпм
у вези са извршеоем угпвпра
Члан 63.
Кпмуникација са другпм угпвпрнпм странпм у вези са изврщеоем угпвпра п јавнпј
набавци пдвија се искљушивп писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или
факспм.
Кпмуникацију са другпм угпвпрнпм странпм у вези са изврщеоем угпвпра п јавнпј
набавци мпже врщити самп лице кпје је пвлащћенп пд стране рукпвпдипца прганизаципне
јединице у шијем је делпкругу распплагаое дпбрима, услугама или радпвима кпји су предмет
угпвпра п јавнпј набавци, пднпснп у шијем је делпкругу оихпвп управљаое (у даљем тексту:
прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци).
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке пдмах пп закљушеоу угпвпра п јавнпј набавци
пбавещтава другу угпвпрну страну п кпнтакт ппдацима лица кпје је пвлащћенп да врщи
кпмуникацију у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра.
Одређиваое лица за праћеое извршеоа угпвпра п јавним набавкама
Члан 64.
Задужеоа прганизаципних јединица у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра п јавним
набавкама и угпвпра п набавкама услуга, дпбара и радпва шије закљушиваое не ппдлеже
прпцедури закпна утврђенп је у Прилпгу 3, а) пвпг правилника кпји шини оегпв саставни деп.
Рукпвпдилац прганизаципне јединице у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п
јавнпј набавци или угпвпра п набавкама услуга, дпбара и радпва шије закљушиваое не ппдлеже
прпцедури закпна, писаним налпгпм именује лице/а кпје/а ће врщити квантитативни и
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квалитативни пријем дпбара, услуга или радпва, пднпснп кпје/а ће врщити пстале пптребне
радое у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци.
Пријем дпбара, услуга и радпва мпже се врщити и кпмисијски. Кпмисију рещеоем
именује Председник ппщтине.
За струшнп праћеое изврщеоа угпвпра п набавци радпва, пдгпвпрнп лице нарушипца
мпже именпвати лице, пдгпварајуће струшне спреме, заппсленп кпд нарушипца, да у име
нарушипца врщи услугу струшнпг надзпра у складу са закпнпм и ппдзакпнским актима из
пбласти грађеоа, рекпнструкције, адаптације и санације пбјеката.
Услуга из претхпднпг става мпже се прибавити и на пснпву закљушенпг угпвпра са
правним лицем, или физишким лицем кпје није заппсленп кпд нарушипца. На пснпву
прпцеоене вреднпсти услуге надзпра у планскпм перипду, ушесталпсти оенпг пбављаоа и
других елемената битних за пдлушиваое нарушипца, закљушиваое угпвпра п набавци услуга
струшнпг надзпра мпже се пбавити пп прпцедури закпна.
Критеријуми, правила и начин прпвере квантитета и квалитета исппручених дпбара,
пружених услуга или изведених радпва
Члан 65.
Лице кпје је именпванп да врщи квантитативни и квалитативни пријем дпбара, услуга
или радпва, прпверава:
- да ли кплишина исппрушених дпбара, пружених услуга или изведених радпва пдгпвара
угпвпренпм;
- да ли врста и квалитет исппрушених дпбара, пружених услуга или изведених радпва
пдгпварају угпвпреним, пднпснп да ли су у свему у складу са захтеваним технишким
спецификацијама и ппнудпм.
- да ли су дпбра, услуге или радпви исппрушени, пднпснп изведени у угпвпреним
рпкпвима.
Правила за пптписиваое дпкумената п
изврщенпм пријему дпбара, услуга или радпва
Члан 66.
Лице/е кпје/а је/су именпванп/а да врщи квантитативни и квалитативни пријем дпбара,
услуга или радпва, сашиоава/ју:
- записник п квалитативнп - квантитативнпм пријему дпбара, услуга или радпва, шиме се
пптврђује пријем пдређене кплишине и тражене врсте дпбара, услуга или радпва, кап и
пријем неппхпдне дпкументације (угпвпр, птпремница, атести, гарантни лист и сл.),
ппщтпваое рпкпва за изврщеое угпвпра, кпнашна вреднпст угпвпра када је у питаоу набавка
радпва, и да исппрушена дпбра, услуге или радпви пп квалитету у свему пдгпварају
угпвпреним. Пбразац записника је дат у Прилпг 3 в) кпји је саставни деп правилника.
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Записници се пптписују пд стране заппсленпг/их из става 1. пвпг шлана и пвлащћенпг
представника друге угпвпрне стране и сашиоавају се у шетири истпветна примерка, пд шега пп
два примерка задржава свака угпвпрна страна.

Правила ппступаоа у случају рекламација у вези са извршеоем угпвпра
Члан 67
У слушају када лице/а кпје/а је/су именпванп/а да врщи/е радое у вези са праћеоем
изврщеоа угпвпра п јавним набавкама утврди да кплишина или квалитет исппруке не пдгпвара
угпвпренпм, пнп/а не сашиоава/ју записник п квантитативнпм пријему и записник п
квалитативнпм пријему, већ сашиоава/ју и пптписује/ју рекламаципни записник, у кпме
навпди/е у шему исппрука није у складу са угпвпреним. Пбразац записника је дат у Прилпг 3 г)
кпји је саставни деп правилника.
Прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј
набавци рекламаципни записник дпставља Пдељеоу за инвестиције и јавне набавке.
Служба набавке дпставља другпј угпвпрнпј страни рекламаципни записник и даље
ппступа ппвпдпм рекламације у вези са изврщеоем угпвпра.
Ппступаое пп рекламацији уређује се угпвпрпм п јавнпј набавци, закпнпм кпјим се
уређују пблигаципни пднпси и другим прпписима кпји уређују пву пбласт.
Правила пријема и пвераваоа рачуна и других дпкумената за плаћаое
Члан 68.
Рашуни и друга дпкумента за плаћаое примају се у складу са ппщтим актима и
дпстављају се прганизаципнпј јединици у шијем су делпкругу ппслпви кпнтрпле и пбраде
рашуна, Пдељеоу за финансије.
Ппсле пријема рашуна за исппрушена дпбра, пружене услуге или изведене радпве, у
пдељеоу за финансије, кпнтрплище се кпмплетнпст дпкументације: ппстпјаое пбавезних
ппдатака на рашуну кпји су прпписани закпнпм, да ли је рашун исппрушен у рпку важеоа
средства за пбезбеђеое изврщеоа угпвпра, пппуоенпст свим неппхпдним елементима
привремене, или пкпншане ситуације, када је у питаоу рашун п изведеним радпвима, кпд
кпнашних рашуна, да ли су прилпжени пдгпварајући записници п квалитативнп-квантитативнпм
пријему дпбара, услуга или радпва у складу са угпвпрпм кап и угпвпрене рпкпве и услпве
плаћаоа.
Акп рашун не садржи све ппдатке прпписане закпнпм или акп дпкументација п
изврщенпм увпзу није кпмплетна, Пдељеое за финансије враћа рашун издавапцу рашуна.
Накпн пписане кпнтрпле, рашун се без пдлагаоа дпставља прганизаципнпј јединици у
шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, ради кпнтрпле ппдатака
кпји се пднпсе на врсту, кплишину, квалитет и цене дпбара, услуга или радпва. Ппсле
кпнтрпле пвих ппдатака, на рашуну се пптписују заппслени кпји је у складу са писаним налпгпм
изврщип квантитативни и квалитативни пријем дпбара, услуга или радпва и рукпвпдилац
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прганизаципне јединице у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј
набавци, шиме пптврђују ташнпст тих ппдатака. Пвај рашун се накпн тпга дпставља Пдељеоу за
финансије ради плаћаоа рашуна.
У слушају да се кпнтрплпм из става 4. пвпг шлана утврди неисправнпст рашуна – пн се
пспправа, уз сашиоаваое службене белещке у кпјпј се навпде разлпзи тпг пспправаоа и кпју
пптписује рукпвпдилац прганизаципне јединице у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа
угпвпра п јавнпј набавци. Пва се белещка дпставља рукпвпдипцу прганизаципне јединице у
шијем су делпкругу ппслпви кпнтрпле и пбраде рашуна, ради рекламације издавапцу тпг
рашуна.
Накпн изврщене кпнтрпле и кпмплетираоа пратеће дпкументaције за плаћаое, у
пдељеоу за финансије рашун се пбрађује, припрема за пверу пд стране пдгпвпрнпг лица
нарушипца и врщи плаћаое.
Правила ппступка реализације
угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа
Члан 69.
У слушају када утврди разлпге за реализацију угпвпрених средстава финансијскпг
пбезбеђеоа, прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј
набавци, п тпме без пдлагаоа пбавещтава Пдељеое за инвестиције и јавне набавке уз
дпстављаое пптребних пбразлпжеоа и дпказа.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке у сарадои са Јавним правпбранилащтвпм
прпверава испуоенпст услпва за реализацију угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа
и, укпликп су за тп испуоени услпви, пбавещтава прганизаципну јединицу у шијем су делпкругу
ппслпви рашунпвпдства и финансија (у даљем тексту: Пдељеое за финансије), кпја врщи
реализацију угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа у складу са важећим прпписима.
Пдељеое за финансије:
- пдмах накпн реализације угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа п тпме
пбавещтава прганизаципну јединицу у шијем су делпкругу ппслпви јавних набавки (у даљем
тексту: Пдељеое за инвестиције и јавне набавке);
- впди евиденцију реализпваних угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа, п шему
сашиоава гпдищои извещтај кпји дпставља пдгпвпрнпм лицу нарушипца.
Ппступаое у вези са дпстављаоем Управи за јавне набавке дпказа негативне референце
за неиспуоаваое пбавеза из угпвпра
Члан 70.
Све прганизаципне јединице кпје су задужене за праћеое изврщеоа угпвпра п
набавкама дпбара, услуга и радпва, на захтев, дпбијају пд Пдељеоа за инвестиције и јавне
набавке инфпрмацију п пснпвима за дпделу негативних референци из Закпна п јавним
набавкама и дужне су да пбавещтавају Пдељеое за инвестиције и јавне набавке п ппстпјаоу
дпказа за негативне референце у тпку изврщеоа угпвпра.
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Пснпв за дпделу негативних референци за ппнуђаша кпме је дпдељен угпвпр п јавнпј
набавци је:
исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа угпвпрених пбавеза;
исправа п неплаћенпј угпвпрнпј казни;
рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм
рпку;
извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са
прпјектпм, пднпснп угпвпрпм;
изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на
нашин и ппд услпвима предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни
пднпси;
дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица лица кпја нису
пзнашена у ппнуди кап ппдизвпђаш, пднпснп шланпви групе ппнуђаша;
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке пдмах и без пдлагаоа дпставља Управи за
јавне набавке исправу п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку
јавне набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза, кап и друге дпказе за негативне референце.
Правила стављаоа дпбара и услуга на распплагаое кприсницима унутар наручипца
Члан 71.
Дпбра кпја се кпристе за редпвнп пбављаое делатнпсти се крајоим кприсницима
стављају на распплагаое на пснпву дпкумената:
- требпваоа пића, напитака и хране, кпје Пдељеоу за ппщту управу – Пдсек за струшнп
екпнпмске ппслпве дпставља заппслени у Пдељеоу за друщтвене делатнпсти са циљем
планиране реализације у циљу српвпђеоа акција и прпграма из надлежнпсти тпг пдељеоа;
-- плана расппделе ппреме пптребне за редпвнп пбављаое делатнпсти ппщтинске
управе шија је набавка пдпбрена и планирана планапм набави; план расппделе сашиоава
рукпвпдилац прганизаципне јединице у шијем је делпкругу планираое предметне ппреме;
Дпбра се дпдељују на кприщћеое на пснпву лишнпг задужеоа заппсленпг средствима
кпја самп пн кпристи.
Дпбра кпја су дпдељена на кприщћеое прганизаципнпј јединици за пбављаое ппслпва
из оенпг делпкруга а нису ппгпдна за лишнп задужеое, евидентирају се пп припаднпсти
прганизаципнпј јединици, на пснпву задужеоа рукпвпдипца прганизаципне јединице.
Услуге кпје се кпристе за редпвнп пбављаое делатнпсти се крајоим кприсницима
стављају на распплагаое такп щтп се п прганизацији оихпвпг пбављаоа старају задужена лица
из прганизаципних јединица у шијпј је надлежнпсти планираое и праћеое изврщеоа угпвпра
п набавци услуга.
Правила стављаоа дпбара, услуга и радпва на распплагаое кприсницима набавки
инвестиципнпг карактера
Члан 72
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Дпбра кпја су за нарушипца инвестиципнпг карактера, а кпја се кпристе за редпвнп
пбављаое делатнпсти Ппщтине стављају се на распплагаое крајоим кприсницима такп щтп
прганизаципне јединице кпје су задужене за планираое и праћеое изврщеоа пвих набавки
дпбијају задужеое да их пп утврђенпм плану за расппделу евидентирају пп припаднпсти
прганизаципнпј јединици, на пснпву задужеоа рукпвпдипца прганизаципне јединице.
Дпбра кпја су за нарушипца инвестиципнпг карактера а кпја кпристе кприсници ван
нарушипца, стављају се на распплагаое кприсницима пптписиваоем Записника п
примппредаји и уступаоу крајоем кприснику пснпвних средстава. Записник п примппредаји у
име нарушипца и крајоег кприсника пптписују пвлащћена лица.
Радпви кпји су за нарушипца инвестиципнпг карактера а кпја кпристе кприсници ван
нарушипца, стављају се на распплагаое кприсницима пптписиваоем Записника п
примппредаји радпва и уступаоем крајоем кприснику вреднпсти изведених радпва. Записник
п примппредаји у име нарушипца и крајоег кприсника пптписују пвлащћена лица.
Услуге кпје су за нарушипца инвестиципнпг карактера, а кпја кпристе кприсници ван
нарушипца, стављају се на распплагаое кприсницима мпментпм пптписиваоа записника п
квалитативнп квантитативнпј примппредаји услуга.. Записник п примппредаји у име нарушипца
и крајоег кприсника пптписују пвлащћена лица
Правила ппступаоа у вези са изменпм угпвпра
Члан 73.
Прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј
набавци, у слушају пптребе за изменпм угпвпра п јавнпј набавци, п тпме пбавещтава Пдељеое
за инвестиције и јавне набавке.
Укпликп друга угпвпрна страна захтева измену прганизаципна јединица у шијем је
делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци пвај захтев заједнп са свпјим
мищљеоем п пптреби и пправданпсти захтева, дпставља Пдељеоу за инвестиције и јавне
набавке.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке прпверава да ли су испуоени закпнпм и
угпвпрпм прпписани услпви за измену угпвпра п јавнпј набавци.
Укпликп су испуоени услпви за измену угпвпра п јавнпј набавци:
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке израђује предлпг пдлуке п измени
угпвпра и предлпг анекса угпвпра, кпје дпставља на праф ираое Нашелнику
Ппщтинске управе;
Председник ппщтине ппсебним актпм пдпбрава закљушиваое анекса угпвпра;
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа
пдлуку пбјављује на Ппрталу јавних набавки и дпставља извещтај Управи за јавне
набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији.
Пбразац захтева за измену угпвпра дат је у Прилпгу 2 ж) и саставни је деп правилника.

Правила ппступаоа у вези са раскидпм угпвпра
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Члан 74
Раскид угпвпра п јавнпј набавци спрпвпди Јавнп правпбранилащтвп.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке дужнп је да Јавнпм правпбранилащтву
дпстави сву пптребну дпкументацију на пснпву кпје се предмeтни угпвпр п јавнпј набавци
раскида.
Ппступаое у случају пптребе за птклаоаоем грешака у гарантнпм рпку
Члан 75
Прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј
набавци, у слушају пптребе за птклаоаоем грещака у гарантнпм рпку, п тпме пбавещтава другу
угпвпрну страну.
Укпликп друга угпвпрна страна не птклпни грещке у гарантнпм рпку у складу са
угпвпрпм, прганизаципна јединица у шијем је делпкругу праћеое изврщеоа угпвпра п јавним
набавкама п тпме пбавещтава Пдељеое за инвестиције и јавне набавке.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке у сарадои са Јавним правпбранилащтвпм и
Пдељеоем за финансије прпверава испуоенпст услпва за реализацију угпвпренпг средства
финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку и, укпликп су за тп
испуоени услпви, пбавещтава Пдељеое за финсије кпје реализује средствп пбезбеђеоа за
птклаоаое грещака у гарантнпм рпку.
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке пдмах и без пдлагаоа дпставља Управи за
јавне набавке исправу п реализпванпм средству пбезбеђеоа.
Правила за састављаое извештаја п извршеоу угпвпра
Члан 76.
Пдгпвпрнпст за сашиоаваое кварталних извещтаја п закљушеним угпвприма и изврщеоу
угпвпра п набавци дпбара, услуга и радпва у смислу прпписа кпји регулищу пбласт јавних
набавки, је у делпкругу Пдељеоа за инвестиције и јавне набавке.
У циљу сашиоаваоа извещтаја из става један пвпг шлана, прганизаципне јединице кпје
су, у смислу примене пвпг правилника, задужене да прате изврщеое угпвпра п набавкама,
дужне су да у сарадои са Пдељеоем за финансије, на захтев Пдељеоа за инвестиције и јавне
набавке дпстави ппдатке п финансијскпј реализацији планираних набавки на пснпву
закљушених угпвпра п набавкама, кап и на пснпву ппјединашних фактура у смислу шлана 28
правилника.
Усавршаваое заппслених кпји пбављају ппслпве јавних набавки
Члан 77
Нарушилац ће пмпгућити кпнтинуиранп струшнп усаврщаваое заппслених кпји пбављају
ппслпве јавних набавки.
Прпграм усаврщаваоа заппслених кпји пбављају ппслпве јавних набавки сашиниће
прганизаципна јединица у шијем су делпкругу ппслпви људских ресурса.
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Завршна пдредба
Члан 78.
Пвај правилник ступа на снагу у рпку пд псам дана пд дана дпнпщеоа.
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ПРИЛПЗИ
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ПРИЛПГ 1
А. ПЛАНИРАОЕ
а) Пбразац за израду прилпга за планираое у перипду _______________ гпдине са
инструкцијама
б) Пбразац за израду прилпга за измене Плана набавки са инструкцијама
в) Пбразац за израду прилпга за планираое набавки инвестиципнпг карактера у
перипду _______________ гпдине са инструкцијама
г) Пвлащћеоа и пдгпвпрнпст прганизаципних јединица, пднпснп лица кпја ушествују у
планираоу
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ПРИЛПГ 1
А. ПЛАНИРАОЕ
а) ПБРАЗАЦ ЗА ИЗРАДУ ПРИЛПГА ЗА ПЛАНИРАОЕ НАБАВКИ ИНВЕСТИЦИПНПГ КАРАКТЕРА У ПЕРИПДУ
_________ ГПДИНЕ
Назив набавке: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Врста:

 Дпбра



 Радпви

Разлпг и пправданпст набавке:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(прецизира се: Инвестиципни прпграм, екстерни кприсник, стратешки значај, утицаја набавке на
унапређиваое ппремљенпсти или услпва рада ПУ итд)
Нашин утврђиваоа прпцеоене вреднпсти:
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(навпди се метпд и начин на кпји је истраженп тржиште и дефинисана прпцеоена вреднпст
кпнкретне набавке)
Бучет:

 Класишни

 Наменски(закуп)

 Наменски(сппствени)



Пбезбеђеое средства ау у Финансијскпм плану*(пппунити у сарадои са Пдељеоем за финансије):
Раздеп
__________
екпнпмска класификација
__________
функципнална класификација
__________
Ппзиција
__________
Извпр финансираоа
__________
Пдељеоа и службе:




ПДЕЉЕОЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЈП



ДДМСИ:

 ШКПЛСТВП
 КУЛТУРА
 СППРТ И РЕКРЕАЦИЈА
 СПЦИП-ХУМАНИТАРНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ И ЛИЦА СА ППСЕБНИМ ППТРЕБАМА
 НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ И ЕТНИЧКЕ ГРУПЕ
 ЕКПЛПГИЈА
 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
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ТУРИЗАМ
ДРУШТВЕНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ

ПДЕЉЕОЕ ЗА ППШТУ УПРАВУ
ПДЕЉЕОЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКП КПМУНАЛНЕ И ИМПВИНСКП ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПРПЈЕКТЕ
ИТ СЛУЖБА
ПДЕЉЕОЕЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ И ИЗВРШЕОА
ПДЕЉЕОЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СЛУЖБА ЗА СТРУЧНП АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСЛПВЕ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРППСКЕ ПРПЈЕКТЕ

Функције:






ПРЕДСЕДНИК
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГП САВСКИ ВЕНАЦ
ЧЛАН ППШТИНСКПГ ВЕЋА ________________________________
ПРЕДСЕДНИК КПМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Прпцеоена брутп вреднпст (са ПДВ, или са ппрезима и дппринпсима): _______________
Прпцеоена нетп вреднпст (без ПДВ, и без ппреза и дппринпса): _______________________
Пквирни датум ппкретаоа набавке: __________________
Пквирни датум закљушеоа угпвпра: __________________
Пквирни датум изврщеоа угпвпра: ____________________

Ушесник у планираоу кпји израђују прилпге за израду Плана набавки,
______________________________________
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ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАОЕ
ДЕФИНИЦИЈА НАБАВКЕ Набавке инвестиципнпг карактера су набавке дпбара, услуга и радпва са циљем
спрпвпђеоа усвпјенпг Инвестиципнпг прпграма.
Инвестиципни прпграм са аспекта извпра финансираоа шине:
Прпјекти кпји се финансирају средствима пд закупа ппслпвнпг прпстпра схпднп
пдредбама Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе;
Капитални прпјекти кпји се финансирају средствима капиталнпг бучета нарушипца;
Усаглащени прпграми у бучетскпј гпдини кпји се финанансирају средствима изнад
класишнпг пквира бучета нарушипца;
УЧЕСНИЦИ У ПЛАНИРАОУ: Ушесници у планираоу набавки дпбара/услуга/радпва инвестиципнпг
карактера су:
 нпсипци прпјеката кпји се финансирају средствима закупа ппслпвнпг прпстпра,
ппступајући пп закљушцима Кпмисије за инвестиције;
 предлагаши усвпјених капиталних прпјеката, ппступајући пп Закљушку Председника
Ппщтине и
 предлагаши усаглащених прпграма, ппступајући пп Закљушку Председника Ппщтине
УТВРЂИВАОЕ СТВАРНИХ ППТРЕБА. Ппступак планираоа ппшиое утврђиваоем стварних пптреба за
предметима набавки, кпје су неппхпдне за пствариваое Инвестиципнпг прпграма и кпје су у складу са
ппстављеним циљевима. Стварне пптребе за дпбрима, услугама и радпвима кпје треба набавити
ушесници у планираоу пдређују у складу са критеријумима за планираое набавки.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ПЛАНИРАОЕ НАБАВКЕ:
1. да ли је предмет набавке у функцији пставриваоа Инвестиципнпг прпграма
2. да ли технишке спецификације и кплишине пдређенпг предмета набавке пдгпварају
стварним пптребама нарушипца или екстернпг кприсника инвестиције;
3. да ли је прпцеоена вреднпст набавке пдгпварајућа с пбзирпм на циљеве набавке, а
имајући у виду технишке спецификације, неппхпдне кплишине и стаое на тржищту (цена и
пстали услпви набавке);
4. да ли набавка има за ппследицу ствараое дпдатних трпщкпва, кплика је висина и каква је
прирпда тих трпщкпва и да ли је кап таква исплатива;
5. да ли ппстпје друга мпгућа рещеоа за задпвпљаваое исте пптребе и кпје су преднпсти и
недпстаци тих рещеоа у пднпсу на ппстпјеће;
6. стаое на залихама, пднпснп праћеое и анализа ппказатеља у вези са пптрпщопм дпбара
(дневнп, месешнп, кварталнп, гпдищое и сл);
7. прикупљаое и анализа ппстпјећих инфпрмација и база ппдатака п дпбављашима и
закљушеним угпвприма;
8. праћеое и ппређеое трпщкпва пдржаваоа и кприщћеоа ппстпјеће ппреме у пднпсу на
трпщкпве нпве ппреме, исплативпст инвестиције, исплативпст ремпнта ппстпјеће ппреме
и сл;
9. трпщкпви живптнпг циклуса предмета јавне набавке (трпщак набавке, трпщкпви упптребе
и пдржаваоа, кап и трпщкпви пдлагаоа накпн упптребе);
10. ризици и трпщкпви у слушају неспрпвпђеоа ппступка набавке, кап и трпщкпви
алтернативних рещеоа.
МЕТПДПЛПГИЈА ЗА УТВРЂИВАОЕ И ИСКАЗИВАОЕ ППТРЕБА ЗА ПРЕДМЕТИМА НАБАВКИ:
Ушесници у планираоу у исказиваоу пптреба кпристе истражују тржищте свакпг ппјединашнпг предмета
набавке, и тп такп щтп: испитују степен развијенпсти тржищта, уппређују цене вище пптенцијалних
ппнуђаша, прате квалитет, перипд гаранције, нашин и трпщкпве пдржаваоа, рпкпве исппруке, ппстпјеће
прпписе и стандарде, мпгућнпсти на тржищту за задпвпљаваое пптреба нарушипца на другашији нашин и
др.
Ушесници у планираоу испитују и истражују тржищте на неки пд следећих нашина:
- испитиваоем претхпдних искустава у набавци пвпг предмета набавке (ппстпјеће инфпрмације
и базе ппдатака п дпбављашима и угпвприма);
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- истраживаоем путем интернета (ценпвници ппнуђаша, Ппртал јавних набавки, сајтпви других
нарушилаца, сајтпви надлежних институција за пбјаву релевантних инфпрмација п тржищним
кретаоима...);
- испитиваое искустава других нарушилаца и сл;
ИЗРАДА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА Ушесник у планираоу задужен да планира, ставарну
пптребу пдређује кап предмет јавне набавке, пдређује љену прпцеоену вреднпст, технишке
спецификације, квалитет, кплишину и ппис дпбара, радпва или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и
пбезбеђиваоа гаранције квалитета, технишке прпписе и стандарде кпји се примеоују, рпк изврщеоа,
местп изврщеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и слишнп, пдржаваое, гарантни рпк,
такп да не кпристи дискриминатпрске услпве и технишке спецификације.

Page 47 of 90

ПРИЛПГ 1
А. ПЛАНИРАОЕ
а) ПБРАЗАЦ ЗА ИЗРАДУ ПРИЛПГА ЗА ИЗМЕНЕ ПЛАНА НАБАВКИ
Назив набавке: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Врста:
Бучет:



...................................................... Дпбра
 Класишни

 Наменски(закуп)

 Радпви

 Наменски(сппствени)



1. Прпмена прпцеоене вреднпсти набавке:
Ппз.плана

Планирана вреднпст набавке у претхпднпм
плану

Нпва планирана вреднпст набавке
(брутп)

2. Предлпг за нпву набавку
(пппунити у сарадои са Пдељеоем за финансије у случају предлпга нпве набавке)
Раздеп
екпнпмска класификација
функципнална класификација
Ппзиција
Извпр финансираоа

__________
__________
__________
__________
__________

1.Прпмена прпцеоене вреднпсти набавке се предлаже збпг:
а) Измене вреднпсти ппзиције Финансијскпг плана на кпјпј су средства за предлпжену набавку
пбезбеђена и тп (пппунити у сарадои са Пдељеоем за финансије):
Претхпдни план
Раздеп
екпнпмска класификација
функципнална класификација
Ппзиција
Извпр финансираоа

нпви план
__________
__________
__________
__________
__________

Раздеп
екпнпмска класификација
функципналана класификација
ппзиција
извпр финансираоа

__________
__________
_________
__________
__________

б) Измене Финансијскпг плана, такп да су средства за предлпжену набавку пбезбеђена на другпј
ппзицији
Претхпдни план

нпви план

Раздеп
__________
екпнпмска класификација
__________
функципнална класификација __________

Раздеп

__________
екпнпмска класификација
__________
функципналана класификација _________

Page 48 of 90

Ппзиција
Извпр финансираоа

__________
__________

ппзиција
извпр финансираоа

ц) другпг разлпга:
(пбразлпжити)
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__________
__________

Пдељеоа и службе:





ПДЕЉЕОЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЈП
ДДМСИ:


















ШКПЛСТВП
КУЛТУРА
СППРТ И РЕКРЕАЦИЈА
СПЦИП-ХУМАНИТАРНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ И ЛИЦА СА ППСЕБНИМ ППТРЕБАМА
НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ И ЕТНИЧКЕ ГРУПЕ
ЕКПЛПГИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ТУРИЗАМ
ДРУШТВЕНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ

ПДЕЉЕОЕ ЗА ППШТУ УПРАВУ
ПДЕЉЕОЕ ЗА ИМПВИНСКП ПРАВНЕ ГРАЂЕВИНСКП И СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ
ИТ СЛУЖБА
ПДЕЉЕОЕЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ И ИЗВРШЕОА
ПДЕЉЕОЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СЛУЖБА ЗА СТРУЧНП АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСЛПВЕ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРППСКЕ ПРПЈЕКТЕ

Функције:






ПРЕДСЕДНИК
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГП САВСКИ ВЕНАЦ
ЧЛАН ППШТИНСКПГ ВЕЋА ________________________________
ПРЕДСЕДНИК КПМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Пквирни датум ппкретаоа набавке: __________________
Пквирни датум закљушеоа угпвпра: __________________
Пквирни датум изврщеоа угпвпра: ____________________

Ушесник у планираоу кпји израђују прилпге за израду Плана набавки,
______________________________________
(рукпвпдилац прганизаципне јединице)
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ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРИЛПГА ЗА ИЗМЕНУ ПЛАНА НАБАВКИ

РАЗЛПГ ЗА ПРПМЕНУ ПЛАНА НАБАВКИ План набавки се мпже прпменити у слушају ребаланса
бучета, пднпснп измена финансијскпг плана, али такп да све измене буду видљиве у пднпсу на пснпвни
план и да све измене буду пбразлпжене.
Ушесници у планираоу ће у слушају кад измена Финансијскпг плана узрпкује измену прпцеоене
вреднпсти предлпжене набавке дпбара/услуга/радпва, у Пбразац за израду прилпга за прпмену плана
набавки. унети измене предвиђене пбрасцем
Ушесници у планираоу ће, у зависнпсти пд разлпга за предлпг измена, унети пдгпварајућу
измену и пп пптреби дпдатнп пбразлпжити.
У Пбразац се мпгу унети и предлпзи за нпве набавке, укпликп су за тп пбезбеђена средства
изменама Финансијскпг плана. Без пбзира щта је узрпкпвалп измену плана набавки: прпмена вреднпсти
ппзиције у финснсијакпм плану или пбезбеђеое средстава на другпј ппзицији Финансијскпг плана,
ушесник у планираоу приликпм унпса ппдатака, мпра да пствари сарадоу са Пдељеоем за финансије.
У слушају да се крпз пвај пбразац планира нпва набавка важе следеће инструкције:
УТВРЂИВАОЕ СТВАРНИХ ППТРЕБА. Ппступак планираоа прганизаципне јединице ппшиоу
утврђиваоем стварних пптреба за предметима набавки, кпје су неппхпдне за пбављаое редпвних
активнпсти из делпкруга и кпје су у складу са ппстављеним циљевима. Стварне пптребе за дпбрима,
услугама и радпвима кпје треба набавити прганизаципне јединице пдређују у складу са критеријумима
за планираое набавки.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЛАНИРАОЕ НАБАВКЕ:
1.

да ли је предмет набавке у функцији пбављаоа делатнпсти и у складу са планираним
циљевима кпји су дефинисани у релевантним дпкументима (прпписи, стандарди,
инвестиципни прпграм, усвпјене стратегије и акципни планпви...)
2. да ли технишке спецификације и кплишине пдређенпг предмета набавке пдгпварају
стварним пптребама нарушипца;
3. да ли је прпцеоена вреднпст набавке пдгпварајућа с пбзирпм на циљеве набавке, а
имајући у виду технишке спецификације, неппхпдне кплишине и стаое на тржищту (цена и
пстали услпви набавке);
4. да ли набавка има за ппследицу ствараое дпдатних трпщкпва, кплика је висина и каква је
прирпда тих трпщкпва и да ли је кап таква исплатива;
5. да ли ппстпје друга мпгућа рещеоа за задпвпљаваое исте пптребе и кпје су преднпсти и
недпстаци тих рещеоа у пднпсу на ппстпјеће;
6. стаое на залихама, пднпснп праћеое и анализа ппказатеља у вези са пптрпщопм дпбара
(дневнп, месешнп, кварталнп, гпдищое и сл);
7. прикупљаое и анализа ппстпјећих инфпрмација и база ппдатака п дпбављашима и
закљушеним угпвприма;
8. праћеое и ппређеое трпщкпва пдржаваоа и кприщћеоа ппстпјеће ппреме у пднпсу на
трпщкпве нпве ппреме, исплативпст инвестиције, исплативпст ремпнта ппстпјеће ппреме
и сл;
9. трпщкпви живптнпг циклуса предмета јавне набавке (трпщак набавке, трпщкпви упптребе
и пдржаваоа, кап и трпщкпви пдлагаоа накпн упптребе);
10. ризици и трпщкпви у слушају неспрпвпђеоа ппступка набавке, кап и трпщкпви
алтернативних рещеоа.
МЕТПДПЛПГИЈА ЗА УТВРЂИВАОЕ И ИСКАЗИВАОЕ ППТРЕБА ЗА ПРЕДМЕТИМА НАБАВКИ:
Ушесници у планираоу у исказиваоу пптреба кпристе истражују тржищте свакпг ппјединашнпг предмета
набавке, и тп такп щтп: испитују степен развијенпсти тржищта, уппређују цене вище пптенцијалних
ппнуђаша, прате квалитет, перипд гаранције, нашин и трпщкпве пдржаваоа, рпкпве исппруке, ппстпјеће
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прпписе и стандарде, мпгућнпсти на тржищту за задпвпљаваое пптреба нарушипца на другашији нашин и
др.
Ушесници у планираоу испитују и истражују тржищте на неки пд следећих нашина:
- испитиваоем претхпдних искустава у набавци пвпг предмета набавке (ппстпјеће инфпрмације
и базе ппдатака п дпбављашима и угпвприма);
- истраживаоем путем интернета (ценпвници ппнуђаша, Ппртал јавних набавки, сајтпви других
нарушилаца, сајтпви надлежних институција за пбјаву релевантних инфпрмација п тржищним
кретаоима...);
- испитиваое искустава других нарушилаца и сл;
ИЗРАДА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА Ушесник у планираоу задужен да планира, ставарну
пптребу пдређује кап предмет јавне набавке, пдређује љену прпцеоену вреднпст, технишке
спецификације, квалитет, кплишину и ппис дпбара, радпва или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и
пбезбеђиваоа гаранције квалитета, технишке прпписе и стандарде кпји се примеоују, рпк изврщеоа,
местп изврщеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и слишнп, пдржаваое, гарантни рпк,
такп да не кпристи дискриминатпрске услпве. Технишка спецификација је саставни деп Захтева за
преузимаое пбавеза.

Page 52 of 90

ПРИЛПГ 1
А. ПЛАНИРАОЕ
а) ПБРАЗАЦ ЗА ИЗРАДУ ПРИЛПГА ЗА ПЛАНИРАОЕ У ПЕРИПДУ _________ ГПДИНЕ
Назив набавке: __________________________________________________________________
...........................................................  Дпбра

Врста:



 Радпви

Разлпг и пправданпст набавке:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(навпди се реална пптреба наручипца, уз ппис реалнпг пбима и карактеристика набавке, укпликп је
тп пптребнп, ппжељнп навести пснпв за евидентираоем пптреба за кпнкретнпм набавкпм
(усвпјени Прпграм, план акција, стратегија, Закључак Председника ппштине и сл.)
Нашин утврђиваоа прпцеоене вреднпсти:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
(навпди се метпд и начин на кпји је истраженп тржиште и дефинисана прпцеоена вреднпст
кпнкретне набавке)
Бучет:

......  Класишни

 Наменски(закуп)

 Наменски(сппствени)



Пбезбеђеое средства ау у Финансијскпм плану*(пппунити у сарадои са Пдељеоем за финансије):
Раздеп
__________
екпнпмска класификација
__________
функципнална класификација
__________
Ппзиција
__________
Извпр финансираоа
__________
Пдељеоа и службе (штриклирати ппднпсипца захтева):





ПДЕЉЕОЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЈП
ПДЕЉЕОЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ:











ШКПЛСТВП
КУЛТУРА
СППРТ И РЕКРЕАЦИЈА
СПЦИП-ХУМАНИТАРНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ И ЛИЦА СА ППСЕБНИМ ППТРЕБАМА
НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ И ЕТНИЧКЕ ГРУПЕ
ЕКПЛПГИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ТУРИЗАМ
ДРУШТВЕНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ
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ПДЕЉЕОЕ ЗА ППШТУ УПРАВУ
ПДЕЉЕОЕ ЗА ИМПВИНСКП ПРАВНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И КПМУНАЛНП СТАМБЕНЕ ППСЛПВЕ
ИТ СЛУЖБА
ПДЕЉЕОЕЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ И ИЗВРШЕОА
ДДМСИ:
СЛУЖБА ЗА СТРУЧНП АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСЛПВЕ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРППСКЕ ПРПЈЕКТЕ
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Функције:






ПРЕДСЕДНИК
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГП САВСКИ ВЕНАЦ
ЧЛАН ППШТИНСКПГ ВЕЋА ________________________________
ПРЕДСЕДНИК КПМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Прпцеоена брутп вреднпст (са ПДВ, или са ппрезима и дппринпсима)

__________________

Прпцеоена нетп вреднпст (без ПДВ, и без ппреза и дппринпса):

__________________

Пквирни датум ппкретаоа набавке:

__________________

Пквирни датум закљушеоа угпвпра:

___________________

Пквирни датум изврщеоа угпвпра:

___________________

Ушесник у планираоу кпји израђују прилпге за израду Плана набавки,
______________________________________
(рукпвпдилац прганизаципне јединице)
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ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАОЕ
УТВРЂИВАОЕ СТВАРНИХ ППТРЕБА. Ппступак планираоа прганизаципне јединице ппшиоу утврђиваоем
стварних пптреба за предметима набавки, кпје су неппхпдне за пбављаое редпвних активнпсти из
делпкруга и кпје су у складу са ппстављеним циљевима. Стварне пптребе за дпбрима, услугама и
радпвима кпје треба набавити прганизаципне јединице пдређују у складу са критеријумима за
планираое набавки.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЛАНИРАОЕ НАБАВКЕ:
1.

да ли је предмет набавке у функцији пбављаоа делатнпсти и у складу са планираним
циљевима кпји су дефинисани у релевантним дпкументима (прпписи, стандарди,
инвестиципни прпграм, усвпјене стратегије и акципни планпви...)
2. да ли технишке спецификације и кплишине пдређенпг предмета набавке пдгпварају
стварним пптребама нарушипца;
3. да ли је прпцеоена вреднпст набавке пдгпварајућа с пбзирпм на циљеве набавке, а
имајући у виду технишке спецификације, неппхпдне кплишине и стаое на тржищту (цена и
пстали услпви набавке);
4. да ли набавка има за ппследицу ствараое дпдатних трпщкпва, кплика је висина и каква је
прирпда тих трпщкпва и да ли је кап таква исплатива;
5. да ли ппстпје друга мпгућа рещеоа за задпвпљаваое исте пптребе и кпје су преднпсти и
недпстаци тих рещеоа у пднпсу на ппстпјеће;
6. стаое на залихама, пднпснп праћеое и анализа ппказатеља у вези са пптрпщопм дпбара
(дневнп, месешнп, кварталнп, гпдищое и сл);
7. прикупљаое и анализа ппстпјећих инфпрмација и база ппдатака п дпбављашима и
закљушеним угпвприма;
8. праћеое и ппређеое трпщкпва пдржаваоа и кприщћеоа ппстпјеће ппреме у пднпсу на
трпщкпве нпве ппреме, исплативпст инвестиције, исплативпст ремпнта ппстпјеће ппреме
и сл;
9. трпщкпви живптнпг циклуса предмета јавне набавке (трпщак набавке, трпщкпви упптребе
и пдржаваоа, кап и трпщкпви пдлагаоа накпн упптребе);
10. ризици и трпщкпви у слушају неспрпвпђеоа ппступка набавке, кап и трпщкпви
алтернативних рещеоа.
МЕТПДПЛПГИЈА ЗА УТВРЂИВАОЕ И ИСКАЗИВАОЕ ППТРЕБА ЗА ПРЕДМЕТИМА НАБАВКИ:
Ушесници у планираоу у исказиваоу пптреба кпристе истражују тржищте свакпг ппјединашнпг предмета
набавке, и тп такп щтп: испитују степен развијенпсти тржищта, уппређују цене вище пптенцијалних
ппнуђаша, прате квалитет, перипд гаранције, нашин и трпщкпве пдржаваоа, рпкпве исппруке, ппстпјеће
прпписе и стандарде, мпгућнпсти на тржищту за задпвпљаваое пптреба нарушипца на другашији нашин и
др.
Ушесници у планираоу испитују и истражују тржищте на неки пд следећих нашина:
- испитиваоем претхпдних искустава у набавци пвпг предмета набавке (ппстпјеће инфпрмације
и базе ппдатака п дпбављашима и угпвприма);
- истраживаоем путем интернета (ценпвници ппнуђаша, Ппртал јавних набавки, сајтпви других
нарушилаца, сајтпви надлежних институција за пбјаву релевантних инфпрмација п тржищним
кретаоима...);
- испитиваое искустава других нарушилаца и сл;
ИЗРАДА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА Ушесник у планираоу задужен да планира, ставарну
пптребу пдређује кап предмет јавне набавке, пдређује љену прпцеоену вреднпст, технишке
спецификације, квалитет, кплишину и ппис дпбара, радпва или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и
пбезбеђиваоа гаранције квалитета, технишке прпписе и стандарде кпји се примеоују, рпк изврщеоа,
местп изврщеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и слишнп, пдржаваое, гарантни рпк,
такп да не кпристи дискриминатпрске услпве и технишке спецификације. Технишка спецификација је
саставни деп Захтева за преузимаое пбавеза.
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ПРИЛПГ 1
А. ПЛАНИРАОЕ
г) ПВЛАШЋЕОА И ПДГПВПРНПСТ ПРГАНИЗАЦИПНИХ ЈЕДИНИЦА, ПДНПСНП ЛИЦА КПЈА
УЧЕСТВУЈУ У ПЛАНИРАОУ

На пснпву шлана 6. Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, пдређују се пвлащћеоа и пдгпвпрнпст прганизаципних јединица, пднпснп
функција и лица кпја ушествују у планираоу набавки дпбара/услуга/радпва унутар нарушипца,
Градске ппщтине Савски венац:
Нпсилац планираоа

Пдељеое за инвестиције и јавне набавке

А. НАБАВКА ДПБАРА ЗА ПБЗБЕЂЕОЕ РЕДПВНПГ ФУНКЦИПНИСАОА ППШТИНСКЕ УПРАВЕ
Учесник у планираоу кпји израђују прилпге
за израду Плана набавки, прилпге за
измене Плана набавки и техничке
спецификације набавки дпбараи услугаи
радпва

Врста дпбара

Канцеларијски материјал*
*псим тпнера, кертрича
Канцеларијски материјал – тпнери, кертричи
Материјал за пдржаваое хигијене
Материјал за пптребе Бифеа и спрпвпђеоа
акција Пдељеоа за ДДМСИ – пића и напици
Енергенти за кптларницу у ул. К. Милпща 99 Угаљ и дрва
Гпривп за впзни парк
Материјал за усаврщаваое заппслених
Цвеће, зеленилп
Службена и защтитна пдећа
Пптрпщни материјал за пбављаое ппслпва
дпмара зграде*
*псим електрпматеријала
Електрпматеријал за пбављаое ппслпва
дпмара зграде
Набавка ситнпг материјала за пптребе впзнпг
парка
Бирптехнишка ппрема ппрема за редпвнп
функципнисаое делатнпсти ПУ:
Фптпкппир апарати
Франкир мащина и сл
Мали апарати пптребни у Бифеу

Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Служба за ИТ
Све службе и пдељеоа, према пптребама у
пквиримасвпје надлежнпсти
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
службе и пдељеоа, према пптребама у
складу са прпписима, стандардима
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Служба за ИТ
Служба за ИТ

Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
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Рашунарска ппрема и периферија
спфтвери

Служба за ИТ
Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Служба за ИТ
Служба за ИТ

Електрпнска ппрема – клима уређаји
Електрпнска ппрема – фптп апарати
Ппрема за кпмуникацију
Ппрема за јавну безбеднпст –
систем за дпјаву ппжара,
ппрема за видеп надзпр
ПП –апарати и сл

Служба за ИТ

Набавка намещтаја и стпларских елемената
Пстала гпре неппменута ппрема неппхпдна за
редпвнп функципнисаое делатнпсти ПУ

Пдељеое за инвестиције и јавне набавке у
сарадои са диплпмираним архитектпм кпга
пп пптреби именује Нашелник управе ГП
Савски венац
Задуженп лице на пснпву налпга Нашалника
управе ГП Савски венац

Б. НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ РЕДПВНПГ ФУНКЦИПНИСАОА ППШТИНСКЕ УПРАВЕ
Учесник у планираоу кпји израђују прилпге
за израду Плана набавки, прилпге за
измене Плана набавки и техничке
спецификације набавки дпбараи услугаи
радпва

Врста услуга

Текуће ппправке и пдржаваое зграда –
сервисираое, кварпви, хитне интервенције на
зградама
Ремпнт кптларнице
Текуће ппправке и пдржаваое клима уређаја
Услуге пдржаваоа фптпкппир апарата
Текуће ппправке и пдржаваое кпмуникаципне
ппреме
Текуће ппправке и пдржаваое рашунарске и
електрпнске ппреме - щтампаша, мпнитпра,
скенера и мултифункципналних уређаја
Текуће ппправке и пдржаваое фптпграфске
ппреме
Текуће ппправке и пдржаваое система за
защтиту пд ппжара и система за дпјаву ппжара
сслуга пдржаваоа и Сервисираоа франкир
мащине
Услуге пдржаваоа и сервисираое лифта
Услуге пдржаваоа електрпнских и дигиталних
мащина
Услуге пдржаваоа и сервисираоа ппреме за
видеп-надзпр
Услуге пдржаваоа и сервисираоа впзнпг парка
и мппеда

Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Служба за ИТ
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Услуге пдржаваоа апликативних спфтвера

Служба за ИТ

Услуге пдржаваоа рашунарске инфраструктуре
Услуге щтампаоа стандарднпг материјала за
пптребе ПУ, ПВ и Кабинета Председника
Услуге щтампаоа шаспписа Ппщтински
инфпрматпр

Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве

Услуге щтампаоа коига и прирушника
Услуге припреме за щтампу и израде
садржајнпг кпнцепта ппщтинских инфпрамтпра

Пдељеое за инвестиције и јавне набавке
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве

В. НАБАВКА ППШТИХ И СТРУЧНИХ УСЛУГА

Врста услуга

Услуге псигураоа импвине (зграда и ппреме)
Услуге кплективнпг псигураоа заппслених
Услуге псигураоа впзила и зависни трпщкпви
Услуге пмладинске задруге
Услуге за пбезбеђеое стандардних услпва рада
– дератизација, израда пешата и щтамбиља и
др, ппщте услуге
Разне струшне услугекпје је пптребнп набавити
за пптребе редпвнпг пбављаоа делатнпсти
Ппщтинске управе

Учесник у планираоу кпји израђују прилпге
за израду Плана набавки, прилпге за
измене Плана набавки и техничке
спецификације набавки дпбараи услугаи
радпва
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке
Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за
струшнп технишке ппслпве
Задуженп лице на пснпву налпга Нашелника
управе ГП Савски венац

Г. НАБАВКА ДПБАРА КПЈА СУ У ФУНКЦИЈИ СПРПВПЂЕОА АКЦИЈА И ПЛАНАПВА ПДЕЉЕОА ЗА
ДДМСИ ИЗ ПБЛАСТИ ППВЕРЕНИХ НАДЛЕЖНПСТИ
За сва дпбра шија је набавка у функцији спрпвпђеоа акција и планпва Пдељеоа за ДДМСИ, а
из пбласти су ппверених надлежнпсти Ппщтини, ушесник у планираоу задужен за израду
прилпга за израду Плана набавки, измену Плана набавки и технишких спецификација је
Пдељеое за друщтвене делатнпсти, месну сампуправу и инфпрмисаое.
Изузетак шине дпбра шија је набавка у функцији спрпвпђеоа акција и планпва Пдељеоа за
ДДМСИ, а иста дпбра су пптребна и за редпвнп пбављаое делатнпсти пдељеоа и служби ПУ,
када је ушесник у планираоу задужен за израду прилпга за израду Плана набавки, измену
Плана набавки и технишких спецификација, Пдељеое за ппщту управу - Пдсек за струшнп
технишке ппслпве.
Д. НАБАВКА ППШТИХ И СТРУЧНИХ УСЛУГА КПЈЕ СУ У ФУНКЦИЈИ СПРПВПЂЕОА АКЦИЈА И
ПЛАНАПВА ПДЕЉЕОА ЗА ДДМСИ ИЗ ПБЛАСТИ ДПДЕЉЕНИХ НАДЛЕЖНПСТИ
За све услуге шија је набавка у функцији спрпвпђеоа акција и планпва Пдељеоа за ДДМСИ,
а из пбласти су ппверених надлежнпсти Ппщтини, ушесник у планираоу задужен за израду
прилпга за израду Плана набавки, измену Плана набавки и технишких спецификација је
Пдељеое за друщтвене делатнпсти, месну сампуправу и инфпрмисаое.
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Изузетак шине услуге шија је набавка у функцији спрпвпђеоа акција и планпва Пдељеоа за
ДДМСИ, а исте услуге су пптребна и за редпвнп пбављаое делатнпсти пдељеоа и служби
ПУ, када је ушесник у планираоу задужен за израду прилпга за израду Плана набавки,
измену Плана набавки и технишких спецификација, Пдељеое за ппщту управу - Пдсек за
струшнп технишке ппслпве.
Ђ. НАБАВКА РАДПВА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ РЕДПВНПГ ФУНКЦИПНИСАОА ППШТИНСКЕ УПРАВЕ
Учесник у планираоу кпји израђују прилпге
за израду Плана набавки, прилпге за
измене Плана набавки и техничке
спецификације набавки дпбараи услугаи
радпва

Врста радпва

Радпви на текућем пдржаваоу управних зграда
и пбјеката шији је кприсник ГП Савски венац –
извпђеое грађевинскп занатских радпва у
смислу извпђеоа нпвих радпва на ренпвараоу
ппстпјећих или извпђеоу нпвих ппзиција

Пдељеое за инвестиције и јавне набавке

Е. НАБАВКА ДПБАРА ИНВЕСТИЦИПНПГ КАРАКТЕРА
За сва дпбра кпја представљају реализацију Инвестивипнпг прпграма ппщтине Савски венац,
а намеоена су пптребама Ппщтинске управе, у зависнпсти пд врсте дпбара, ушесник у
планираоу задужен за израду прилпга за израду Плана набавки, измену Плана набавки и
технишких спецификација је Пдељеое/Служба задуженп за планираое истпврсне ппреме из
дела А. Пвпг прилпга.
За сва дпбра кпја представљају реализацију Инвестивипнпг прпграма ппщтине Савски венац,
а намеоена су сппљним кприсницвима, у зависнпсти пд врсте дпбара, ушесник у планираоу
задужен за израду прилпга за израду Плана набавки, измену Плана набавки и технишких
спецификација је Пдељеоеза инвестиције и јавне набавке/задуженп лице сппљнег
кприсника.
Ж. НАБАВКА РАДПВА ИНВЕСТИЦИПНПГ КАРАКТЕРА
За сва радпве кпји представљају реализацију Инвестивипнпг прпграма ппщтине Савски
венац, ушесник у планираоу задужен за израду прилпга за израду Плана набавки, измену
Плана набавки и технишких спецификација је Пдељеое за инвестиције и јавне набавке.
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ПРИЛПГ 2
СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПАКА НАБАВКИ
А. Спрпвпђеое ппступка јавне набавке
а) Пбразац Захтева за преузимаое пбавеза
б) Пбразац предлпга Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке и Рещеоа п
пбразпваоу Кпмисије за јавну набавку
в) Пбразац Записника п птвараоу ппнуда
г) Пбразац Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда
д) Пбразац Пдлуке п дпдели угпвпра п јавнпј набавци
ђ) Пбразац Пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке
е) Пбразац пптврде п пријему Пдлуке п дпдели угпвпра
ж) Пбразац Пдлуке п измени угпвпра
Б. Спрпвпђеое ппступка набавке на кпје се не примеоује Закпн п јавним
набавкама
а) Пбразац захтева за ппднпщеое ппнуда
б) Пбразац предлпга за дпделу угпвпра п набавци дпбара/услуга/радпва
в) Пбразац предлпга за исплату рашуна за набавку дпбара/услуга/радпва
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ПРИЛПГ 2

А. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
а) ПБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕУЗИМАОЕ ПБАВЕЗА
На пснпву шлана 34. Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу ппкретаоа ппступка набавке дпбара/услуга/радпва кпја је
планирана Планпм набавки за перипд ___________________, дпстављам ближе ппдатке п:
набавци:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ*

дпбра

* назначитипредмет набавке

услуге

радпви

НАЗИВ НАБАВКЕ

Прпцеоена вреднпст набавке: _________________________ динара нетп
Ближи ппис - технишка спецификација набавке (квалитет, кплишина и ппис дпбара,
радпва или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета, технишки
прпписи и стандарди кпји се примеоују, рпк изврщеоа, местп изврщеоа или исппруке дпбара,
евентуалне дпдатне услуге и слишнп, пдржаваое, гарантни рпк

Лице задуженп за израду прилпга за планираое
и праћеое изврщеоа набавке
________________________________________
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НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА
____________________________
(назив пдељеоа / службе)

I Пдељеое за инвестиције јавне набавке
а) набавка је уврщтена у План набавки за перипд ________, ппзиција плана: ___________
б) прпцеоена вреднпст набавке ______________________________________ динара нетп
(пп пптреби унети делпве прпцеоене вреднпсти набавке)

в) набавка не ппдлеже ппступку јавне набавке
г) набавка се пбавља пп ппступку јавне набавке
__________________________
Нашелник Пделеоа за инвестиције и јавне набавке
Љиљана Љубић Кулунчић

II Пдељеое за финансије
а) средства за реализацију набавке пбезбеђена су у Финанаисијскпм плану ГП Савски венац за
перипд ____________ гпдине у вреднпсти пд _______________ динара брутп:
Раздеп:
Ппзиција
извпр плаћаоа
функципнална класификација
екпнпмска класификација

_________
_________
_________
_________
_________

______________________
Нашелник Пделеоа за финансије
Марија Вушетић Радић

III Пдпбрава ппкретаое ппступка набавке
__________________________
Нашелник Управе ГП Савски венац
Бранислав Пејшић
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ПРИЛПГ 2
СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКИ
А. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКИ
б) ПБРАЗАЦ ПРЕДЛПГА ПДЛУКЕ П ППКРЕТАОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(пппуоава и пптписује рукпвпдилац прганизаципне јединице задужене за спрпвпђеое ппступка јавне
набавке, на пснпву члана 37 Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу дпнпшеоа Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке
дпбара/услуга/радпва):

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Предмет: Захтев за ппкретаое ппступка јавне набавке ___________ (унети: мале
вреднпст/велике вреднпсти) ___________________ (унети предмет набавке:
дпбара/услуга/радпва): ____________________________ (унети: назив набавке)
Мплим да се на пснпву шлана 53. Закпна п јавним набавкама (“Сл.Гласник РС”
бр.124/12) дпнесе:
ПДЛУКА
П ППКРЕТАОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Нарушилац: Градска ппщтина Савски венац, Бепград, Кнеза Милпща 69
Редни брпј јавне набавке за текућу гпдину: _________ (унети редни брпј набавке и гпдину)
Предмет јавне набавке: ________________ (унети: набавка дпбара/набавка услуга/набавка
радпва)
Назив и пзнака из Ппщтег решника набавке: ___________________ (унети назив набавке и
пзнаку из Ппштег речника набавки)
Врста ппступка: ___________________________ (унети: врстау ппступка јавне набавке)
Прпцеоена вреднпст јавне набавке: ____________________ динара нетп
Пквири датуми у кпјима ће се спрпвпдити ппјединашне фазе ппступка јавне набавке:
(унети пквирне датуме и гпдину)
пбјављиваое ппзива – _______________________,
прикупљаое ппнуда и јавнп птвараое ппнуда – ______________________,
израда Записника п птвараоу ппнуда, струшна пцена ппнуда, израда Извещтаја
п струшнпј пцени ппнуда и дпнпщеое Пдлуке п дпдели угпвпра –
___________________________,
закљушеое угпвпра: у рпку пд 8 дана пд истека рпка за защтиту права
Средства за пву јавну набавку планирана су: (унети: бр. ппзиције набавке из Плана
набавки и прецизирати ппзицију Финансијскпг плана на кпјпј су средства за предметну
набавку пбезбеђена)
НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
______________________
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ПРИЛПГ 2
А. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКИ
б) ПБРАЗАЦ ПРЕДЛПГА РЕШЕОА П ПБРАЗПВАОУ КПМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
(пппуоава и пптписује рукпвпдилац прганизаципне јединице задужене за спрпвпђеое ппступка јавне
набавке, на пснпву члана 37 Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу дпнпшеоа Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке
дпбара/услуга/радпва):

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Предмет: Пбразпваое Кпмисије за јавну набавку __________ (навести предмет набавке:
дпбара/услуга/радпва) - __________________________ (навести назив набавке)
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке, на пснпву шлана 54. Закпна п јавним
набавкама (Службени гласник РС бр 124/12) предлаже Нашелнику управе ГП Савски венац да се
дпнесе:
РЕШЕОЕ
П ПБРАЗПВАОУ КПМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Нарушилац: Градска ппщтина Савски венац, Бепград, Кнеза Милпща 69
Правни пснпв за дпнпщеое рещеоа: _______ (навести члан Закпна п јавним набавкама)
Назив пргана кпји дпнпси Рещеое: Председник ппщтине
Предмет јавне набавке: ______________________ (навести предмет и назив јавне набавке)
Брпј јавне набавке: __________________________ (унети редни брпј набавке и гпдину)
Кпмисија се пбразује у саставу:

1.
2.
3.

Састав/функција
председник
заменик председника
шлан
заменик шлана
шлан
заменик шлана

Име и презиме

Пвлащћеоа и дужнпсти Кпмисије: Кпмисија је дужна да спрпведе ппступак јавне набавке
пдређен у пдлуци п ппкретаоу ппступка и пдгпвпрна је за закпнитпст спрпвпђеоа ппступка.
Задаци Кпмисије: припрема кпнкурсне дпкументације, пгласа п јавним набавкама, измена или
дппуна кпнкурсне дпкументације, дпдатних инфпрмација или пбјащоеоа у вези са
припремаоем ппнуда, птвараое, прегледаое, пцеоиваое и рангираое ппнуда, сашиоаваое
писменпг извещтаја п струшнпј пцени ппнуда, припремаое пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп
пдлуке п пбустави ппступка, пдлушиваое ппвпдпм ппднетпг захтева за защтиту права,
предузимаое других радои у ппступку у зависнпсти пд врсте ппступка и предмета набавке.
Рпкпви за изврщеое задатака Кпмисије: Кпмисија врщи струшну пцену ппнуда, израђује
Извещтај п струшнпј пцени ппнуда и припрема Пдлуку п дпдели угпвпра у рпку пд 10 дана пд
дана птвараоа ппнуда.
НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
_____________________________
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в) ПБРАЗАЦ ЗА САЧИОАВАОЕ ЗАПИСНИКА П ПТВАРАОУ ППНУДА
за јавну набавку мале/велике вреднпсти: дпбара/услуга/радпва:
(пппуоава и пптписује Кпмисија за јавну набавку, на пснпву члана 43 Правилника п ближем уређиваоу
ппступка јавне набавке бр. _______ /13.05.2014. гпдине, у циљу евидентираоа садржине приспелих
ппнуда у складу са чланпм 104 Закпна јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр 124/2012)

___________________________________________________________________________
(навести назив набавке)
Правни пснпв за сашиоаваоезаписника: _______________________________________
Врста ппступка: _____________________________________________________________
Пдлука Председника ппщтине Савски венац п ппкретаоу ппступка јавне набавке: бр.
___________________________________________________________________________
Редни брпј јавне набавке: ____________________________________________________
Прпцеоена вреднпст јавне набавке: ________________________________динара нетп
1. Ппступак птвараоа ппнуда впђен је дана ____.____гпдине са ппшеткпм у ___ часпва у
прпстпријама ппщтинске управе Савски венац у ул. Кнеза Милпща бр.69.
2. Птвараое ппнуда спрпвпди Кпмисија за струшну пцену ппнуда, у саставу:
1. ________________, председник/заменик председника
2. ________________, шлан/заменик шлана
3. ________________, шлан/заменик шлана
3. Кпнстатује се да птвараоу ппнуда присуствују дпле наведени представници ппнуђаша:
Ред.
брпј

Ппнуђаш

Имена представника ппнуђаша кпји присуствују
птвараоу ппнуду

1.
2.
3.
4.
5.
4.

Кпнстатује се да птвараоу ппнуда присуствују и: _____________________________.

5.

Кпнстатује се да су, дп дана _______._______.гпдине, дп 12 сати, пристигле су ппнуде
следећих ппнуђаша:
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Ред. брпј ппд
кпјим је ппн.
заведена

Сат

Назив / шифра ппнуђача

Датумпријема

XI-______
XI-______
XI-_____
XI-_____
XI-_____

6.

Благпвременпст ппнуда*:
а) нема неблагпвремених ппнуда
б) има неблагпвремених ппнуда
_________________________________________________________________
*запкружити ппцију, а у случају да има неблагпвремених ппнуда, унети назив и ппдатке
ппнуђача

7. Назив или щифра ппнуђаша, брпј ппд кпјим је ппнуда заведена и ппдаци из ппнуде:
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ПРИЛПГ 2

СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКИ

А. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
г) ПБРАЗАЦ ЗА САЧИОАВАОЕ ИЗВЕШТАЈА П СТРУЧНПЈ ПЦЕНИ ППНУДА
за јавну набавку мале/велике вреднпсти: дпбара/услуга/радпва:
(пппуоава и пптписује Кпмисија за јавну набавку, на пснпву члана 44 Правилника п ближем уређиваоу
ппступка јавне набавке бр. _______ /13.05.2014. гпдине, у циљу вршеоа стручне пцене ппнуда у складу
са чланпм 54 Закпна јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр 124/2012)
ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ
ПДЕЉЕОЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
На пснпву шлана 54. став тринаест Закпна п јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), Кпмисија за
јавну набавку фпрмирана Рещеоем Председника Ппщтине бр. I-03-06-8._____/_____ пд
_________.гпдине (у даљем тексту: Рещеое) је у пквирима дужнпсти, пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти у
спрпвпђеоу ппступка јавне набавке, изврщила следеће задатке утврђене Рещеоем: припремила је
Кпнкурсну дпкументацију, пглас п јавнпј набавци, спрпвела јавнп птвараое ппнуда, прегледаое,
пцеоиваое и рангираое ппнуда и на пснпву шл.105 ЗЈН сашинила:
ИЗВЕШТАЈ П СТРУЧНOЈ ПЦЕНИ ППНУДА
1.Предмет јавне набавке: _________________________________(навести: дпбра/услуга/радпва)
2. Назив Јавне набавке: ________________________________________________________________
2.Ппдаци из Плана набавки кпји се пднпсе на предметну јавну набавку:
3.Прпцеоена вреднпст јавне набавке: ________________________________________динара нетп
4.Евентуална пдступаоа пд плана набавки са пбразлпжеоем: ____________________________
5. Разлпзи и пкплнпсти кпји пправдавају примену ппступка јавне набавке мале вреднпсти:
______________________________________________________________________________
6. Оснпвни ппдаци п наручипцу са кпјим се заједнп спрпвпди ппступак јавне набавке (члан 50. Закпна
п јавним набавкама): ___________________________________________________________
7. Оснпвни ппдаци п ппнуђачима:
8. Ппнуде кпје су пдбијене, разлпг за оихпвп пдбијаое и ппнуђена цена:
_________________________________________________________________________________
9. Мишљеое кпмисије п разлпзима кпји су узрпкпвали ппднпшеое једне ппнуде и предлпг мера кпје
треба предузети да се у наредним ппступцима пбезбеди кпнкуренција у ппступку:
_____________________________________________________________________________________10. Мишљеое кпмисије п разлпзима кпји су узрпкпвали ппднпшеое свих ппнудa кпје су
непдгпварајуће или неприхватљиве и ппис начина на кпји је пдређена прпцеоена вреднпст:
11. Детаљнп пбразлпжеое начина на кпји је утврђена цена кпд ппнуде кпја је пдбијена збпг
неупбичајнп ниске цене: ____________________________________________________________
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12. Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: ________________________________________
13.Назив ппнуђача кпме се дпдељије угпвпр, а акп је ппнуђач навеп да ће набавку извршити уз
ппмпћ ппдизвпђача и сваки деп угпвпра кпји ће изврштити ппдизвпђач:

Пптписи председника и шланпва Кпмисије:

Председник Кпмисије:

______________________

шлан:

______________________

шлан:

______________________
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ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ
ПДЕЉЕОЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет: Предлпг пдлуке п дпдели угпвпра у ппступку јавне набавке велике/мале вредпва: днспти
дпбара/услуга/: _______________________________________________ (назив јавне набавке)
На пснпву шлана 54. став 13. ташка 5. Закпна п јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),
Кпмисија за јавну набавку фпрмирана Рещеоем Председника Ппщтине бр. ____________ пд ______
гпдине (у даљем тексту: Кпмисија) предлаже да се у ппступку јавне набавке велике/мале вреднпсти
дпбарауслуга/радпва: _________________ _________(назив јавне набавке), предлаже да се дпнесе
пдлука п дпдели угпвпра________________________/(назив ппнуђаша)/ пдлука п пбустави ппступка јавне
набвке:____________________________ (ред. бр. набавке, назив набавке)
______________________

Председник Кпмисије:

Page 70 of 90

шлан

______________________

шлан:

______________________

ПРИЛПГ 2
СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКИ
А. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
д) ПБРАЗАЦ ПДЛУКЕ П ДПДЕЛИ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
(пппуоава и пптписује рукпвпдилац прганизаципне јединице задужене за спрпвпђеое ппступка јавне
набавке, на пснпву члана 45 Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу дпнпшеоа Пдлуке п дпдели угпвпра п
јавнпј набавци
дпбара/услуга/радпва):

НАЧЕЛНИК ПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Предмет: Предлпг Пдлуке п дпдели угпвпра у ппступка јавне набавке ___________ (унети:
мале вреднпст/велике вреднпсти) ___________________ (унети предмет набавке:
дпбара/услуга/радпва): _________________________________ (унети: назив набавке)

На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама (,,Сл. гласник Републике Србије“ бр.
124/12) Пдељеое за инвестиције и јавне набавке предлаже Нашелнику ппщтинске управе да се
дпнесе:

ПДЛУКА
П ДПДЕЛИ УГПВПРА

Дпдељује се угпвпр п јавнпј набавци ппнуђашу „_________________________ ___(назив
ппнуђача) на пснпву ппнуде брпј XI-________.______. гпдине, у ппступку јавне набавке
дпбара/услуга/радпва:__________________________________________ (назив набавке), редни
брпј набавке __________. Вреднпст угпвпра изнпси__________________________динара нетп.

Пбразлпжеое

1. Предмет јавне набавке: набавка дпбара: ___________________________________________
2. Назив набавке: _________________________________________________________________
3. Ппдаци из Плана набавки кпји се пднпсе на предметну јавну набавку:.
4.Прпцеоена вреднпст јавне набавке: ____________________________________ динара нетп
5.Евентуална пдступаоа пд плана набавки са пбразлпжеоем:_________________________
6. Разлпзи и пкплнпсти кпји пправдавају примену ппступка јавне набавке мале вреднпсти:
_________________________________________________________________________________
7. Оснпвни ппдаци п наручипцу са кпјим се заједнп спрпвпди ппступак јавне набавке (члан
50.
Закпна
п
јавним
набавкама):______________________________________________________/
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8. Оснпвни ппдаци п ппнуђачима: __________________________________________________
9. Ппнуде кпје су пдбијене, разлпг за оихпвп пдбијаое и ппнуђена цена тих
ппнуда:________________________________________________________________________
10. Мишљеое Кпмисије п разлпзима кпји су узрпкпвали ппднпшеое једне ппнуде и предлпг
мера кпје треба предузети да се у наредним ппступцима пбезбеди кпнкуренција у
ппступку:______________________________________________________________________
11. Мишљеое Кпмисије п разлпзима кпји су узрпкпвали ппднпшеое свих ппнуда кпје су
непдгпварајуће или неприхватљиве и ппис начина на кпји је пдређена прпцеоена
вреднпст:
______________________________________________________________________________
12. Детаљнп пбразлпжеое – начин на кпји је утврђена неупбичајенп ниска цена кпд ппнуде
кпја
је
пдбијена
збпг
збпг
неубичајенп
ниске
цене:
_______________________________________
13. Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: _____________________________________

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ:
Прптив пве пдлуке ппнуђаш мпже
нарушипцу ппднети захтев за защтиту
права у рпку пд 5/10 дана пд дана
пријема исте.

НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

___________________________
__________________________
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ПРИЛПГ 2
СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКИ
А. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ђ) ПБРАЗАЦ ПДЛУКЕ П ПБУСТАВИ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(пппуоава и пптписује рукпвпдилац прганизаципне јединице задужене за спрпвпђеое ппступка јавне
набавке, на пснпву члана 45 Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу дпнпшеоа Пдлуке п дпдели угпвпра п
јавнпј набавци
дпбара/услуга/радпва):

НАЧЕЛНИК ПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Предмет: Предлпг Пдлуке п пбустави у ппступка јавне набавке ___________ (унети: мале
вреднпст/велике вреднпсти) ___________________ (унети предмет набавке:
дпбара/услуга/радпва): _________________________________ (унети: назив набавке)

На пснпву шлана 109. Закпна п јавним набавкама (,,Сл. гласник Републике Србије“ бр.
124/12) Пдељеое за инвестиције и јавне набавке предлаже Нашелнику ппщтинске управе да се
дпнесе:

ПДЛУКА
П ПБУСТАВИ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Пбуставља се ппступак јавне набавке мале/велике вреднпсти дпбара/услуга/радпва:
„_____________________________________________________________ (називјавненабавке)
__________________________________________редни брпј набавке јер нису испуоени услпви
из шлана 107 Закпна п јавним набавкама: ________________________________ (прецизирати
кпји услпв/и није испуоен).

Пбразлпжеое

1. Предмет јавне набавке: набавка дпбара: ___________________________________________
2. Назив набавке: _________________________________________________________________
3. Ппдаци из Плана набавки кпји се пднпсе на предметну јавну набавку:.
4.Прпцеоена вреднпст јавне набавке: _____________________________________ динара
нетп
5.Евентуална пдступаоа пд плана набавки са пбразлпжеоем:_________________________
6. Разлпзи и пкплнпсти кпји пправдавају примену ппступка јавне набавке мале вреднпсти:
_________________________________________________________________________________
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7. Оснпвни ппдаци п наручипцу са кпјим се заједнп спрпвпди ппступак јавне набавке (члан
50.
Закпна
п
јавним
набавкама):______________________________________________________/
8. Оснпвни ппдаци п ппнуђачима: __________________________________________________
9. Ппнуде кпје су пдбијене, разлпг за оихпвп пдбијаое и ппнуђена цена тих
ппнуда:________________________________________________________________________
10. Мишљеое Кпмисије п разлпзима кпји су узрпкпвали ппднпшеое једне ппнуде и предлпг
мера кпје треба предузети да се у наредним ппступцима пбезбеди кпнкуренција у
ппступку:______________________________________________________________________
11. Мишљеое Кпмисије п разлпзима кпји су узрпкпвали ппднпшеое свих ппнуда кпје су
непдгпварајуће или неприхватљиве и ппис начина на кпји је пдређена прпцеоена
вреднпст:
______________________________________________________________________________
12. Детаљнп пбразлпжеое – начин на кпји је утврђена неупбичајенп ниска цена кпд ппнуде
кпја
је
пдбијена
збпг
збпг
неубичајенп
ниске
цене:
________________________________________
13. Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: _____________________________________

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ:
Прптив пве пдлуке ппнуђаш мпже
нарушипцу ппднети захтев за защтиту
права у рпку пд 5/10 дана пд дана
пријема исте.

НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

___________________________
____________________
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ПРИЛПГ 2

СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПАКА НАБАВКИ
А. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

е) ППТВРДA*
ПРИЈЕМА ПДЛУКЕ П ДПДЕЛИ УГПВПРА

Пптврђујем да сам у име фирме _____________ (назив и седиште ппнуђача)дана
_______________ примип Пдлуку п дпдели уг пвпра бр___________________ гпдине за јавну
набавку дпбара/услуга/радпва: _______________________________________________ (назив
јавне набавке).

За Ппнуђаша
м.п. ___________________________
* На пснпву члана 113 Закпна п јавним набавкама, акп наручилац не дпстави пптписан угпвпр
ппнуђачу у рпку пд 8 (псам) дана пд истека рпка за ппднпшеое захтева за заштиту права, ппнуђач
није дужан да пптпише угпвпр. штп се неће сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпг тпга
снпсити билп какве ппследице, псим акп је ппднет благпвремен захтев за заштиту права.
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ПРИЛПГ 2

СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКИ
А. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ж) ПБРАЗАЦ ПДЛУКЕ П ИЗМЕНИ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

(пппуоава и пптписује начелник Пдељеоа за инвестиције и јавне набавке на пснпву члана 71
Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______ /13.05.2014. гпдине у циљу
дпнпшеоа Пдлуке п измени угпвпра у складу са чланпм 115 Закпна јавним набавкама („Службени
Гласник РС“ бр 124/2012

НАЧЕЛНИК ПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Предмет: Предлпг Пдлуке п измени угпвпра за јавну набавку дпбара/услуга/радпва:
_______________________________________________ ____(назив јавне набавке)

На пснпву шлана 115. Закпна п јавним набавкама (,,Сл. гласник Републике Србије“ бр.
124/12) Пдељеое за инвестиције и јавне набавке предлаже Нашелнику ппщтинске управе да се
дпнесе:

ПДЛУКА
П ИЗМЕНИ УГПВПРА
Меоа се угпвпр п јавнпј набавци „_________________________ ___(навести предмет и брпј
угпвпра) дпдељен ____________________ (назив и седиште ппнуђача), такп щтп се меоа
првпбитна вреднпст угпвпра пд ___________ динара нетп, а измеоена вреднпст угпвпра гласи:
_________ динара нетп.

Пбразлпжеое

1. Назив и адреса наручипца: ______________________________________________________
2. Врста наручипца: _______________________________________________________________
3. Опис предмета набавке (за дпбра и услуге):._______________________________________
4. Прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва, пзнака из
класификације делатнпсти, назив и пзнака из Општег речника набавки
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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5. Првпбитна вреднпст угпвпра: _____________________________________ динара нетп
6. Измеоена вреднпст угпвпра: ___________________________________________________
7. Објективни разлпзи за измену угпвпра (у прилпгу предлпга је извпд из Кпнкурсне
дпкументације или пдгпварајућег прпписа у кпјима се налази пснпв за измену)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
_________________________
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ПРИЛПГ 2
СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПАКА НАБАВКИ
Б. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКЕ НА КПЈИ СЕ НЕ ПРИМЕОУЈЕ ЗАКПН П
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
а) ПБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
пппуоава и пптписује рукпвпдилац прганизаципне јединице задужене за спрпвпђеое ппступка
набавке, на пснпву члана 53 Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу дпнпшеоа Закључка п дпдели угпвпра п набавци дпбара/услуга/радпва):

Назив
понуђача:
адреса:
фах:
e-mail:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Предмет: Захтев за ппднпщеое ппнуде
Ппщтпвани,
Мплимп вас да нам дпставите ващу ппнуду за ____________________ (навести назив
набавке) пп спецификацији дпбара/услуга/радпва у прилпгу захтева на прилпженпм
Пбрасцу ппнуде
Рпк за ппднпшеое ппнуде: ______________________________________(датум и сат)
Местп и начин ппднпшеоа ппнуде: __________________________________________
Оспба за кпнтакт: _________________________________________________________

Саставни делпви ппнуде: ___________________________________________________
(навести упутствп ппнуђачима п саставним делпвима ппнуде кпји пбухватају: исказ и
пбухват цене, услпве плаћаоа, рпк за завршетак ппсла и сл. кпмерцијалне услпве)

НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА
___________________________
(рукпвпдилац
прганизаципне
јединице)
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ПБРАЗАЦ ППНУДЕ*
Технишка спецификација дпбара/услуга/радпва

Ппнуду сашинип
________________________

Пдгпвпрнп лице ппнуђаша:
__________________________
М.П.

*Пбразац ппнуде и техничка спецификација састављају се у слпбпднпм фпрмату кпји пдгпвара
предмету и врсти набавке.
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ПРИЛПГ 2
СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПАКА НАБАВКИ
Б. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКИ НА КПЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕОУЈЕ ЗАКПН П
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
б) ПБРАЗАЦ ПРЕДЛПГА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА П НАБАВЦИ
ДПБАРА/УСЛУГА/РАДПВА
НАЧЕЛНИК ППШТИНСКЕ УПРАВЕ
(пппуоава и пптписује рукпвпдилац прганизаципне јединице задужене за спрпвпђеое ппступка
набавке, на пснпву члана 53 Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу дпнпшеоа Закључка п дпдели угпвпра п набавци дпбара/услуга/радпва):
Предмет: Предлпг закљушка п дпдели угпвпра п набавци дпбара/услуга/радпва:
Предметнабавке: _____________________________________________________________________
(навести предмет и назив набавке, брпј ппзиције Плана набавки и прпцеоену вреднпст у нетп исказу)
Извещтај п спрпведенпм ппступку:
___________________________________________________________________________
(навести: све предузете активнпсти на пбезбеђеоеу кпнкуренције са листпм ппзваних ппнуђача,
критеријум за дпделу угпвпра, ппдатке п пдабранпм ппнуђачу – адресу и ппнуђену цену набавке,
ппнуде кпје су пдбијене и разлпг)
______________________________________ (назив прганизаципне јединице кпја је спрпвела ппступак
за дпделу угпвпра п набавци дпбара/услуга/радпва) предлаже да се пдпбри следећи:
ЗАКЉУЧАК
Пдпбрава
се
дпдела
угпвпра
п
набавци
дпбара/услуга/радпва:
___________________________________________________________________________
Предузећу_________________________________ (назив и седиште ппнуђача) у свему према
ппнуди бр. XI-________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп Угпвпра.
Вреднпст угпвпра: ______________________________________________
(вреднпст се унпси у РСД у нетп исказу са наппменпм везанпм за пбрачун ПДВ укпликп је
ппнуђач у систему пбрачуна ПДВ, услпве плаћаоа, рпк за завршетак ппсла и др. кпмерцијалне
услпве)
Предметнабавке: _______________________________________________
(навести брпј ппзиције Плана набавки и прпцеоену вреднпст у нетп исказу)
Извещтај п спрпведенпм ппступку: __________________________________
(навести: све предузете активнпсти на пбезбеђеоеу кпнкуренције са листпм ппзваних
ппнуђача, критеријум за дпделу угпвпра, ппдатке п пдабранпм ппнуђачу – адресу и ппнуђену
цену набавке, ппнуде кпје су пдбијене и разлпг)
Плаћаое: _______________________________________________________
(навести ппдатаке кпје се пднпсе на ппзицију Финансијскпг плана са кпје се врши плаћаое)
НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА (име рукпвпдипца прганизаципне јединице кпја спрпвпди ппступак)
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ПРИЛПГ 2
СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПАКА НАБАВКИ
Б. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА НАБАВКИ НА КПЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕОУЈЕ ЗАКПН П ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
в) ПБРАЗАЦ ПРЕДЛПГА ЗАКЉУЧКА П ИСПЛАТИ РАЧУНА ЗА НАБАВКУ
ДПБАРА/УСЛУГА/РАДПВА
НАЧЕЛНИК ППШТИНСКЕ УПРАВЕ
(пппуоава и пптписује рукпвпдилац прганизаципне јединице задужене за спрпвпђеое ппступка
набавке, на пснпву члана 53 Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу дпнпшеоа Закључка п дпдели угпвпра п набавци дпбара/услуга/радпва):
Предмет: Предлпг закљушка п исплати рашуна за набавку дпбара/услуга/радпва:
Предмет набавке: __________________________________________________________________
(навести предмет и назив набавке, брпј ппзиције Плана набавки и прпцеоену вреднпст у нетп исказу)
Извещтај п спрпведенпм ппступку:
___________________________________________________________________________
(навести: све предузете активнпсти на пбезбеђеоеу кпнкуренције са листпм ппзваних ппнуђача,
критеријум за дпделу угпвпра, ппдатке п пдабранпм ппнуђачу – адресу и ппнуђену цену набавке,
ппнуде кпје су пдбијене и разлпг)
______________________________________ (назив прганизаципне јединице кпја је спрпвела ппступак
за дпделу угпвпра п набавци дпбара/услуга/радпва) предлаже да се пдпбри следећи:
ЗАКЉУЧАК
Пдпбрава
се
исплата
средстава
на
име
набавке
дпбара/услуга/радпва:
___________________________________________________________________________ у изнпсу
пд
________
(навести
изнпс
РСД
у
нетп
исказу),
предузећу
_________________________________ (назив и седиште ппнуђача) у свему према ппнуди бр. XI________ пд ___________ гпдине и рашуну бр. _________ пд _______ гпдине.
Кпмерцијални услпви: ______________________________________________
(наппменпм везанпм за пбрачун ПДВ укпликп је ппнуђач у систему пбрачуна ПДВ, услпви
плаћаоа, рпк за завршетак ппсла и др. кпмерцијалне услпви)
Предметнабавке: _______________________________________________
(навести брпј ппзиције Плана набавки и прпцеоену вреднпст у нетп исказу)
Извещтај п спрпведенпм ппступку: __________________________________
(навести: све предузете активнпсти на пбезбеђеоеу кпнкуренције са листпм ппзваних
ппнуђача, критеријум за дпделу угпвпра, ппдатке п пдабранпм ппнуђачу – адресу и ппнуђену
цену набавке, ппнуде кпје су пдбијене и разлпг)
Плаћаое: _______________________________________________________
(навести ппдатаке кпје се пднпсе на ппзицију Финансијскпг плана са кпје се врши плаћаое)
НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА
(име
рукпвпдипца
прганизаципне јединице кпја спрпвпди
ппступак)
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ПРИЛПГ 3
ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П НАБАВЦИ ДПБАРА/УСЛУГА/РАДПВА
а) Пбразац за праћеое реализације набавке
б) Задужеоа прганизаципних јединица у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра п јавним
набавкама и угпвпра п набавкама услуга, дпбара и радпва шије закљушиваое не ппдлеже
прпцедури закпна.
в) Пбразац Записника п квалитативнп-квантитативнпј примппредаји дпбара/услуга/радпва
г) Пбразац рекламаципнпг записника
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ПРИЛПГ 3
ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П НАБАВЦИ ДПБАРА/УСЛУГА/РАДПВА
а) ПБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ
На пснпву шлана 28. Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу сашиоаваоа Извещтаја п изврщеоу Плана набавки за ___________
гпдину/плански перипд пд ______ дп ______ _____ гпдине, у прилпгу дпстављам ппдатке п
реализацији набавке:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

дпбра

услуге

радпви

НАЗИВ НАБАВКЕ

Ппзиција Плана
набавки

План

реализација

На пснпву шлана 73 . Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______
/13.05.2014. гпдине, у циљу сашиоаваоа кварталних Извещтаја п закљушеним угпвприма и
изврщеоу угпвпра п набавци дпбара, услуга и радпва за ___________ гпдину/плански перипд
за _________ квартал ______гпдине, у прилпгу дпстављам ппдатке п реализацији набавке:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

дпбра

услуге

радпви

НАЗИВ НАБАВКЕ

Ппзиција Плана
набавки

План

Лице задуженп за праћеое изврщеоа набавке
________________________________________
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реализација у кварталу

НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА
____________________________
(назив пдељеоа / службе)

ПРИЛПГ 3
ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П НАБАВЦИ ДПБАРА/УСЛУГА/РАДПВА
б) ЗАДУЖЕОА ПРГАНИЗАЦИПНИХ ЈЕДИНИЦА У ВЕЗИ СА ПРАЋЕОЕМ ИЗВРШЕОА УГПВПРА П
ЈАВНИМ НАБАВКАМА УСЛУГА, ДПБАРА И РАДПВА И УГПВПРА П НАБАВКАМА ЧИЈЕ
ЗАКЉУЧИВАОЕ НЕ ППДЛЕЖЕ ПРПЦЕДУРИ ЗАКПНА
На пснпву шлана 63. Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке бр. _______ /13.05.2014.
гпдине, пдређују се пвлащћеоа и пдгпвпрнпст прганизаципних јединица, пднпснп функција и лица кпја
прате изврщеое угпвпра п јавним набавкама услуга, дпбара и радпва и угпвпра п набавкама шије
закљушиваое не ппдлеже прпцедури Закпна унутар нарушипца, Градске ппщтине Савски венац:

А. ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ ДПБАРА ЗА ПБЗБЕЂЕОЕ РЕДПВНПГ ФУНКЦИПНИСАОА ППШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Организаципна јединица задужена да
прати извршеое угпвпра п набавки
дпбара/извршеоа на пснпву рачуна

Врста дпбара
Канцеларијски материјал*
*псим тпнера, кертрича
Канцеларијски материјал – тпнери, кертричи
Материјал за пдржаваое хигијене
Материјал за пптребе Бифеа и спрпвпђеоа
акција Пдељеоа за ДДМСИ – пића и напици
Енергенти за кптларницу у ул. К. Милпща 99 Угаљ и дрва
Гпривп за впзни парк
Материјал за усаврщаваое заппслених
Цвеће, зеленилп
Службена и защтитна пдећа
Пптрпщни материјал за пбављаое ппслпва
дпмара зграде*
*псим електрпматеријала
Електрпматеријал за пбављаое ппслпва
дпмара зграде
Набавка ситнпг материјала за пптребе впзнпг
парка
Бирптехнишка ппрема ппрема за редпвнп
функципнисаое делатнпсти ПУ:
Фптпкппир апарати
Франкир мащина и сл
Мали апарати пптребни у Бифеу
Рашунарска ппрема и периферија
спфтвери
Електрпнска ппрема – клима уређаји

Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Служба за ИТ
Све службе и пдељеоа, према пптребама у
пквирима свпје надлежнпсти
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
службе и пдељеоа, према пптребама у
складу са прпписима, стандардима
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Служба за ИТ
Служба за ИТ

Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
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Електрпнска ппрема – фптп апарати
Ппрема за кпмуникацију
Ппрема за јавну безбеднпст –
систем за дпјаву ппжара,
ппрема за видеп надзпр
ПП –апарати и сл

Служба за ИТ
Служба за ИТ
Служба за ИТ

Набавка намещтаја и стпларских елемената
Пстала гпре неппменута ппрема неппхпдна за
редпвнп функципнисаое делатнпсти ПУ

Пдељеое за инвестиције и јавне набавке у
сарадои са диплпмираним архитектпм кпга
пп пптреби именује Нашелник управе ГП
Савски венац
Задуженп лице на пснпву налпга Нашалника
управе ГП Савски венац

Б. ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ РЕДПВНПГ ФУНКЦИПНИСАОА ППШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Организаципна јединица задужена да
прати извршеое угпвпра п набавки
услуга/извршеоа на пснпву рачуна

Врста услуга
Текуће ппправке и пдржаваое зграда –
сервисираое, кварпви, хитне интервенције на
зградама
Ремпнт кптларнице
Текуће ппправке и пдржаваое клима уређаја
Услуге пдржаваоа фптпкппир апарата
Текуће ппправке и пдржаваое кпмуникаципне
ппреме
Текуће ппправке и пдржаваое рашунарске и
електрпнске ппреме - щтампаша, мпнитпра,
скенера и мултифункципналних уређаја
Текуће ппправке и пдржаваое фптпграфске
ппреме
Текуће ппправке и пдржаваое система за
защтиту пд ппжара и система за дпјаву ппжара
пдржаваоа и сервисираоа франкир мащине
Услуге пдржаваоа и сервисираое лифта
Услуге пдржаваоа електрпнских и дигиталних
мащина
Услуге пдржаваоа и сервисираоа ппреме за
видеп-надзпр
Услуге пдржаваоа и сервисираоа впзнпг парка
и мппеда
Услуге пдржаваоа апликативних спфтвера
Услуге пдржаваоа рашунарске инфраструктуре
Услуге щтампаоа стандарднпг материјала за
пптребе ПУ, ПВ и Кабинета Председника
Услуге щтампаоа шаспписа Ппщтински

Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке
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инфпрматпр
Услуге щтампаоа коига и прирушника
Услуге припреме за щтампу и израде
садржајнпг кпнцепта ппщтинских инфпрамтпра

Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве

В. ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ ППШТИХ И СТРУЧНИХ УСЛУГА

Врста услуга
Услуге псигураоа импвине (зграда и ппреме)
Услуге кплективнпг псигураоа заппслених
Услуге псигураоа впзила и зависни трпщкпви
Услуге пмладинске задруге
Услуге за пбезбеђеое стандардних услпва рада
– дератизација, израда пешата и щтамбиља и
др, ппщте услуге
Разне струшне услугекпје је пптребнп набавити
за пптребе редпвнпг пбављаоа делатнпсти
Ппщтинске управе

Организаципна јединица задужена да
прати извршеое угпвпра п набавки
услуга/извршеоа на пснпву рачуна
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке
Пдељеое за инвестиције и јавне набавке
Служба за ИТ
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Пдељеое за ппщту управу – Пдсек за струшнп
технишке ппслпве
Задуженп лице на пснпву налпга Нашелника
управе ГП Савски венац

Г. ИЗВРШЕОЕ НАБАВКИ ДПБАРА КПЈА СУ У ФУНКЦИЈИ СПРПВПЂЕОА АКЦИЈА И ПЛАНАПВА
ПДЕЉЕОА ЗА ДДМСИ ИЗ ПБЛАСТИ ППВЕРЕНИХ НАДЛЕЖНПСТИ
За сва дпбра шија је набавка у функцији спрпвпђеоа акција и планпва Пдељеоа за ДДМСИ, а
из пбласти су ппверених надлежнпсти Ппщтини, задуженп за праћеое изврщеоа набавке је
Пдељеое за друщтвене делатнпсти, месну сампуправу и инфпрмисаое.
Изузетак шине дпбра шија је набавка у функцији спрпвпђеоа акција и планпва Пдељеоа за
ДДМСИ, а иста дпбра су пптребна и за редпвнп пбављаое делатнпсти пдељеоа и служби ПУ,
када је задуженп за праћеое изврщеоа набавке Пдељеое за ппщту управу - Пдсек за
струшнп технишке ппслпве.
Д. ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ ППШТИХ И СТРУЧНИХ УСЛУГА КПЈЕ СУ У ФУНКЦИЈИ СПРПВПЂЕОА
АКЦИЈА И ПЛАНАПВА ПДЕЉЕОА ЗА ДДМСИ ИЗ ПБЛАСТИ ДПДЕЉЕНИХ НАДЛЕЖНПСТИ
За све услуге шија је набавка у функцији спрпвпђеоа акција и планпва Пдељеоа за ДДМСИ,
а из пбласти су ппверених надлежнпсти Ппщтини, задуженп за праћеое изврщеоа набавке
је Пдељеое за друщтвене делатнпсти, месну сампуправу и инфпрмисаое.

Изузетак шине услуге шија је набавка у функцији спрпвпђеоа акција и планпва Пдељеоа за
ДДМСИ, а исте услуге су пптребна и за редпвнп пбављаое делатнпсти пдељеоа и служби
ПУ, када је задуженп за праћеое изврщеоа набавке Пдељеое за друщтвене делатнпсти,
месну сампуправу и инфпрмисаое, Пдељеое за ппщту управу - Пдсек за струшнп технишке
ппслпве.
Ђ. ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ РАДПВА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ РЕДПВНПГ ФУНКЦИПНИСАОА ППШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Врста радпва

Организаципна јединица задужена да
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прати извршеое угпвпра п набавки
услуга/извршеоа на пснпву рачуна
Радпви на текућем пдржаваоу управних зграда
и пбјеката шији је кприсник ГП Савски венац –
извпђеое грађевинскп занатских радпва у
смислу извпђеоа нпвих радпва ренпвараоу
ппстпјећих или извпђеоу нпвих ппзиција

Пдељеое за инвестиције и јавне набавке

Е. ИЗВРШЕОЕ НАБАВКИ ДПБАРА И РАДПВА ИНВЕСТИЦИПНПГ КАРАКТЕРА
За сва дпбра кпја представљају реализацију Инвестивипнпг прпграма ппщтине Савски венац,
у зависнпсти пд врсте дпбара, прганизаципнајединица задужена да прати изврщеое
набавке је Пдељеое/Служба задуженп за праћеое изврщеоа стпврсне ппреме из дела А.
Пвпг прилпга.
Ж. ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ РАДПВА ИНВЕСТИЦИПНПГ КАРАКТЕРА
За сва радпве кпји представљају реализацију Инвестивипнпг прпграма ппщтине Савски
венац, прганизаципнајединица задужена да прати изврщеое набавке је је Пдељеое за
инвестиције и јавне набавке.
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ПРИЛПГ 3

ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П НАБАВЦИ ДПБАРА/УСЛУГА/РАДПВА
в) ПБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА П КВАЛИТАТИВНП-КВАНТИТАТИВНПЈ ПРИМППРЕДАЈИ
ДПБАРА/УСЛУГА/РАДПВА

ЗАПИСНИК
п квалитативнп-квантитативнпј примппредаји набавке

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: ___________________________________(навести: дпбра/услуге/радпви)
НАЗИВ НАБАВКЕ: _______________________________________________________________
НАРУЧИЛАЦ: Градска ппщтина Савски венац
БРПЈ УГПВПРА/РАЧУНА: _________________________________________________________
ППНУЂАЧ: „_____________________________________________ (назив и седиште ппнуђач)
ВРЕДНПСТ УГПВПРЕНПГ ППСЛА: ___________________________ (у РСД у нетп исказу и са
пбрачунатим ПДВ, укпликп је ппнуђач у систему ПДВ)

ПЕРИПД У КПМЕ ЈЕ ППСАП РЕАЛИЗПВАН: _______________________________________
ИЗВЕШТАЈ П ПРЕДМЕТУ, СТЕПЕНУ И КВАЛИТЕТУ ЗАВРШЕНПГ ППСЛА: _______________

ЗА НАРУЧИПЦА

ЗА ППНУЂАЧА

____________

___________________
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ПРИЛПГ 3

ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П НАБАВЦИ ДПБАРА/УСЛУГА/РАДПВА
б) ПБРАЗАЦ РЕКЛАМАЦИПНПГ ЗАПИСНИКА

ЗАПИСНИК
п рекламацији

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: ___________________________________(навести: дпбра/услуге/радпви)
НАЗИВ НАБАВКЕ: _______________________________________________________________
НАРУЧИЛАЦ: Градска ппщтина Савски венац
БРПЈ УГПВПРА/РАЧУНА: _________________________________________________________
ППНУЂАЧ: „_____________________________________________ (назив и седиште ппнуђач)
ПРЕДМЕТ РЕКЛАМАЦИЈЕ: ___________________________ навести прецизнп и ппзвати се на
угпвпрену пбавезу – шлана угпвпра или деп захтева за нарушипца из Захтева за ппднпщеое
ппнуде или из Ппнуде ппнуђаша кпја је прихваћена)
РПК У КПМЕ ЈЕ ППТРЕБНП ППСТУПИТИ ПП РЕКЛАМАЦИЈИ: __________________________

ЗА НАРУЧИПЦА

___________________

ЗА ППНУЂАЧА
____________

___________________
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