На пснпгу шлана 22. стаг 1. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС”, брпј
124/12), шл. 15, 16. стаг 2. и 24. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј упраги
(„Службени лист АПВ”, брпј: 37/14), а у складу с Прагилникпм п садржини акта кпјим се ближе
уређује ппступак јагне набагке унутар нарушипца („Службени дласник РС”, брпј 106/13),
ппкрајински секретар за пбразпгаое, прпписе, упрагу и наципналне маоине-наципналне
заједнице дпнпси
ПРАВИЛНИК
П БЛИЖЕМ УРЕЂИВАОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ППКРАЈИНСКПМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ-НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Предмет уређигаоа
Члан 1.
Пгим прагилникпм влиже се уређује ппступак јагне навагке у Ппкрајинскпм
секретаријату за пвразпгаое, прпписе, упрагу и наципналне маоине-наципналне заједнице (у
даљем тексту: Секретаријат).
Прагилникпм се уређују ушесници, пддпгпрнпсти ушесника, нашин пвагљаоа ппслпга
јагних навагки у складу са Закпнпм п јагним навагкама (у даљем тексту: Закпн), а нарпшитп се
уређује нашин планираоа набагки (критеријуми, прагила и нашин пдређигаоа предмета јагне
набагке и прпцеоене греднпсти, нашин испитигаоа и истражигаоа тржищта), пддпгпрнпст за
планираое, циљеги ппступка јагне набагке, нашин изгрщагаоа пбагеза из ппступка, нашин
пбезбеђигаоа кпнкуренције, спрпгпђеое и кпнтрпла јагних набагки, нашин праћеоа
изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци.
На питаоа кпја нису ппсебнп уређена пгим прагилникпм, схпднп се примеоују
пдредбе Закпна и прпписа дпнетих на пснпгу Закпна.
Учесници у ппступку јагних набагки
Члан 2.
Ппслпге у гези с јагним набагкама у Секретаријату пбагља Тим за јагне набагке, кпји се
састпји пд Tима за планираое јагних набагки (у даљем тексту: Тим за планираое) и Тима за
спрпгпђеое јагних набагки (у даљем тексту: Тим за спрпгпђеое).
Заппслени кпји ушестгују у ппступку планираоа и спрпгпђеоа јагних набагки пддпгпрни су
за радое кпје предузимају у ппступку јагних набагки.

Планираое јагних набагки
Члан 3.
Планираое јагних набагки пбухгата ушеснике у ппступку планираоа јагних набагки,
критеријуме, прагила и нашин пдређигаоа предмета јагне набагке и прпцеоене греднпсти,
нашин испитигаоа и истражигаоа тржищта, рпкпге израде и дпнпщеое плана јагних набагки,
кап и друда питаоа знашајна за ппступак планираоа.
Учесници у ппступку планираоа јагних набагки
Члан 4.
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Ппступак планираоа јагних набагки спрпгпди Тим за планираое кпји шине заппслени у
Сектпру за материјалнп-финансијске ппслпге.
Рад Тима за планираое кппрдинира щеф Пдсека за материјалнп-финансијске ппслпге и
нашелник Пдељеоа за материјалнп-финансијске ппслпге за пбласт пбразпгаоа, кпји су
директнп пддпгпрни ппмпћнику ппкрајинскпд секретара за материјалнп-финансијске ппслпге.

Критеријуми за планираое набагки
Члан 5.
Критеријуми кпји се примеоују за планираое јагне навагке јесу:

1) да ли је предмет навагке у функцији пвагљаоа делатнпсти и у складу с
планираним циљегима у Секретаријату;

2) да ли технишке спецификације и кплишине пдређенпд предмета навагке
пддпгарају стгарним пптревама Секретаријата;

3) да ли је прпцеоена греднпст навагке пддпгарајућа с пвзирпм на
циљеге навагке, а имајући у гиду технишке спецификације, неппхпдне кплишине
и стаое на тржищту (цена и пстали услпги навагке);

4) да ли навагка узрпкује стгараое дпдатних трпщкпга;
5) да ли ппстпје друда мпдућа рещеоа за задпгпљагаое исте пптреве и
кпје су преднпсти и недпстаци тих рещеоа у пднпсу на ппстпјеће;

6) искустгени ппказатељи у гези с пптрпщопм дпбара (днегнп, месешнп,
кгарталнп, дпдищое и сл.);

7) прикупљаое и анализа ппстпјећих инфпрмација и база ппдатака п
дпбагљашима и закљушеним удпгприма;

8) праћеое и ппређеое трпщкпга пдржагаоа и кприщћеоа ппстпјеће
ппреме у ппређеоу с трпщкпгима нпге ппреме, исплатигпст ингестиције,
исплатигпст ремпнта ппстпјеће ппреме и сл.;

9) трпщкпги жигптнпд циклуса предмета јагне навагке (трпщак навагке,
трпщкпги упптреве и пдржагаоа, кап и трпщкпги пдладаоа накпн упптреве);

10)
ризици и трпщкпги у слушају неспрпгпђеоа ппступка навагке,
кап и трпщкпги друдих мпдућих рещеоа.
Рпкпги израде и дпнпшеое плана јагних навагки
Члан 6.
Ппступак планираоа, припреме и израде плана јагних навагки спрпгпди се
истпгременп са израдпм и дпнпщеоем вучета АП Впјгпдине пднпснп финансијскпд плана
Секретаријата, а кпридује се у складу са егентуалним реваланспм вучета и изменама
предлпженпд финансијскпд плана.
План јагних навагки дпнпси се најкасније дп 31. јануара вучетске дпдине на кпју се
пднпси.
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Начин исказигаоа пптреба, прпгера исказаних пптреба и утгрђигаое стгарних
пптреба за сгаку ппјединачну набагку
Члан 7.
Приликпм приступаоа изради плана јагних набагки, Тим за планираое писменим
путем пбраћа се сгим сектприма Секретаријата, тражећи да се у утгрђенпм рпку дпстаге
предлпзи планираних набагки кпји су неппхпдни за функципнисаое сектпра и Секретаријата.
Сектпри или уже прданизаципне јединице (у даљем тексту: предладаши набагке)
ппступак планираоа ппшиоу утгрђигаоем стгарних пптреба за предметима набагки,
неппхпдних за пбагљаое редпгних актигнпсти из делпкруда рада, у складу с ппстагљеним
задацима, циљегима и надлежнпстима Секретаријата.
Предладаши набагке пписују предмет набагки, кплишине, прпцену греднпсти набагке,
динамику ппкретаоа јагне набагке, перипд реализације, пбразлпжеоа кпја су битна за пцену
ппрагданпсти набагке, пдређују грсту ппступка набагке и друде елементе знашајне за
планираое јагне набагке.
Члан 8.
Предладаши набагке ппдатке п пптребама за набагкама у писанпј фпрми дпстагаљају
Тиму за планираое кпји пцеоује сгрсисхпднпст набагке. Тим за јагне набагке нарпшитп гпди
рашуна п стгарним пптребама Секретаријата, п тпме да ли су исказане пптребе у складу с
критеријумима за планираое набагки, пдпбреним прпдрамима и прпјектима и слишнп.
Накпн изгрщене прпгере, тим за планираое писаним путем пбагещтага рукпгпдипце
прданизаципних јединица п сгим упшеним несладаоима пптреба с критеријумима за
планираое набагки, кап и п неусадлащенпсти исказаних пптреба с бучетпм АП Впјгпдине
пднпснп финансијским планпм Секретаријата.
Тим за планираое јагних набагки мпже пд предладаша набагки захтегати дпдатна
пбјащоеоа и измене планираних предмета набагке, кплишина, прпцеоене греднпсти,
редпследа припритета и др.
Накпн пријема пбагещтеоа, предладаши набагке унпсе неппхпдне испрагке и утгрђују
стгарне пптребе за сгаку ппјединашну набагку. Накпн прикупљених ппдатака, Тим за
планираое приступа изради плана јагних набагки.
Прагила и начин пбликпгаоа предмета набагке и
техничких спецификација предмета набагке
Члан 9.
Предмет набагке ппредељује се у загиснпсти пд грсте, намене и сгпјстга и пбликује се
у складу с нашелима Закпна, пдредбама Закпна кпје уређују предмет набагке и Ппщтим
решникпм набагки, пднпснп припаднпщћу истпј катедприји, према истпгрснпсти (иста намена,
сгпјстга и грста) предмета.
Технишким спецификацијама предмет набагке пдређује се у складу са Закпнпм и
критеријумима за планираое набагки, такп да се предмет набагке ппище на једнпстаган,
јасан, пбјектиган, разумљиг и лпдишнп структуриран нашин.
У ппступку планираоа, Тим за планираое ‒ у сарадои с Тимпм за спрпгпђеое ппступка
и предладашима набагке ‒ ппредељује ппсебне истпгрсне целине (партије) предмета набагке.
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Технишку спецификацију и прпјектну дпкументацију пдређује предладаш набагке кпји је
и пддпгпран за оих.
Тим за планираое, у сарадои с Тимпм за спрпгпђеое ппступка и предладашем набагке,
кпнашнп пдређује предмет набагке кап састагни деп плана јагних набагки.
Начин испитигаоа и истражигаоа тржишта предмета навагке
Члан 10.
Тим за планираое јагних набагки, у сарадои с предладашима набагки, испитује и
истражује тржищте за сгаки ппјединашни предмет набагке, на један пд следећих нашина:
- прикупља ппдатке на терену (неппсреднп, телефпнпм, путем пувликација, интернета,
дпступних ваза ппдатака и пдласа пптенцијалних ппнуђаша и слишнп);
- испитује искустга друдих нарушилаца;
- сакупља ппдатке путем анкете, упитника (прикупљаое инфпрмација пд пдређенпд брпја
пптенцијалних ппнуђаша, путем електрпнске ппщте);
- анализира цене из удпгпра из претхпдних дпдина;
- анализира пптрпщоу у ппследое три дпдине (угећане за дпдатне актигнпсти и пптребе
нпгпзаппслених);
- прати прпписане кпефицијенте из релегантних прпписа за кпнкретна радна места (у
слушају удпгпрнпд андажпгаоа);
- испитигаоем претхпдних искустага у набагци пгпд предмета набагке (ппстпјеће
инфпрмације и базе ппдатака п дпбагљашима и удпгприма);
- на друди ппдпдан нашин, имајући у гиду сгаки предмет набагке ппјединашнп.
Приликпм испитигаоа и истражигаоа тржищта, ппсебнп се гпди рашуна п кгалитету
рпбе пднпснп услуде, перипду даранције, нашину и трпщкпгима пдржагаоа, рпкпгима
исппруке, ппстпјећим прпписима и стандардима, мпдућнпстима на тржищту за задпгпљагаое
пптреба нарушипца итд.
Испитигаое и истражигаое тржищта пбухгата и анализу ппрагданпсти спрпгпђеоа
централизпгане јагне набагке.
Ппдаци дпбијени испитигаоем и истражигаоем тржищта мпрају бити галидни у греме
ппкретаоа ппступка.
Сгаки прикупљени ппдатак, кап резултат испитигаоа и истражигаоа тржищта, шуга се
у щтампанпм пблику, какп би се сашугали дпкази п гремену и нашину испитигаоа и
истражигаоа тржищта, предузетим радоама, лицу кпје је ушестгпгалп у радои и слишнп.
Начин пдређигаоа прпцеоене греднпсти набагке и пддпгарајуће грсте
ппступка
Члан 11.
Прпцеоена греднпст утгрђује се накпн спрпгеденпд испитигаоа и истражигаоа
тржищта предмета јагне набагке.
Тим за планираое кпнашнп пдређује прпцеоену греднпст предмета набагке на пснпгу
ппдатака дпбијених пд предладаша набагки и у тпку испитигаоа и истражигаоа тржищта, а у
складу с распплпжигим средстгима.
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Тим за планираое, накпн утгрђигаоа списка сгих предмета набагки, пдређује укупну
прпцеоену греднпст истпгрсних предмета набагке на нигпу шитагпд Секретаријата.
Тим за јагне набагке, у сарадои с предладашем набагке, пдређује грсту ппступка за
сгаки предмет набагке ‒ у складу са укупнпм прпцеоенпм греднпщћу истпгрснпд предмета
набагке, те динамику спрпгпђеоа ппступка, нашин реализације набагке и перипд плаћаоа.
Начин пдређигаоа перипда на кпји се удпгпр п јагнпј навагци закључује
Члан 12.
Предладаши набагке пдређују перипд на кпји се удпгпр п јагнпј навагци закљушује, у
складу с гажећим прпписима и реалним пптревама Секретаријата, нашелпм екпнпмишнпсти и
ефикаснпсти, а кап резултат истражигаоа и испитигаоа тржищта сгакпд предмета навагке.
Пдређигаое динамике ппкретаоа ппступка навагке
Члан 13.
Тим за јагне набагке пдређује динамику ппкретаоа и пкпншаоа ппступка набагке, такп
щтп утгрђује пкгирне рпкпге за ппкретаое ппступка, за закљушеое и изгрщеое удпгпра, а на
пснпгу ппдатака дпбијених пд предладаша набагке п перипду реализације набагке.
Динамика ппкретаоа и пкпншаоа ппступка набагке пдређује се у складу с рпкпгима
кпји су прпписани Закпнпм за предузимаое ппјединих радои у ппступку набагке и за
спрпгпђеое ппступка пп захтегу за защтиту прага.
Испитигаое ппрагданпсти резергисане јагне навагке
Члан 14.
Тим за јагне набагке, у сарадои с предладашем набагке, пдређује да ли је ппрагданп
спрпгести резергисану јагну навагку, кап резултат испитигаоа и истражигаоа тржищта
сгакпд предмета навагке.
Испитигаое ппрагданпсти спрпгпђеоа централизпгане јагне навагке
Члан 15.
На пснпгу резултата испитигаоа и истражигаоа тржищта и на пснпгу пдредви Закпна
кпје уређују централизпгане јагне навагке, Тим за јагне навагке пдређује да ли је пбагезнп,
мпдуће и ппрагданп спрпгпђеое централизпгане јагне навагке и даје пвразлпжеое п тпме.
Израда предлпда и дпнпшеое плана набагки
Члан 16.
Израда предлпда плана набагки је пбагеза Тима за планираое набагки.
Предлпд плана набагки израђује се у прпписанпј фпрми, у складу са апликатигним спфтгерпм
за израду плана набагки, пбјагљеним на интернет страници Упраге за јагне набагке.
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Кппрдинатпри и шланпги Тима за планираое набагки су пддпгпрни:
-

за израду предлпда плана набагки;

-

за садржину плана набагки, за датп пбразлпжеое разлпда и ппрагданпсти сгаке
ппјединашне набагке и за нашин на кпји је утгрђена прпцеоена греднпст јагне
набагке;

-

за прпгеру усадлащенпсти плана набагки с бучетпм АП Впјгпдине пднпснп
распплпжигим средстгима у финансијскпм плану Секретаријата;

-

за дпстагу предлпда плана набагки ппкрајинскпм секретару на дпнпщеое.
Члан 17.

Ппкрајински секретар дпнпси План јагних набагки за текућу дпдину, најкасније дп 31.
јануара.
Члан 18.
Усгпјени план набагки Тим за планираое дпстагља у електрпнскпм пблику Упраги за
јагне набагке и Држагнпј регизпрскпј институцији, најкасније у рпку пд десет дана пд дана
дпнпщеоа, у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актпм.
Измена плана набагки
Члан 19.
Пбразлпжени предлпд за измену и/или дппуну плана набагки мпду дати предладаши
набагке, шланпги тимпга и заппслени у Секретаријату, у слушајегима предгиђеним Закпнпм.
Тим за планираое цени пснпганпст предлпда из стага 1. пгпд шлана, утгрђује предлпд
измена и/или дппуна плана набагки, дпстагља да лицу за кпнтрплу на прпгеру, а накпн
егентуалних испрагки ‒ дпстагља да рукпгпдипцу Секретаријата на усгајаое.
Измене и дппуне плана набагки дпнпсе се у ппступку кпји је прпписан за дпнпщеое
плана набагки, када су испуоени услпги прпписани Закпнпм.
Измене и дппуне плана набагки Тим за планираое у рпку пд десет дана пд дана
дпнпщеоа дпстагља у електрпнскпм пблику Упраги за јагне набагке и Држагнпј регизпрскпј
институцији, на нашин прпписан Закпнпм и ппдзакпнским актпм.
Надзпр над изгршеоем плана набагки
Члан 20.
Тим за спрпгпђеое прати и егидентира ппдатке п спрпгпђеоу и изгрщеоу јагних
набагки:
- ппдатке п реализацији плана за ппједине грсте ппступака и ппједине предмете;
- ппдатке п закљушеним удпгприма;
- ппдатке п дпбагљашима;
- друде ппдатке.
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Изгештај п изгршеоу плана набагки
Члан 21.
Тим за јагне набагке дп 31. марта текуће дпдине сашиоага изгещтај п изгрщеоу плана
набагки за претхпдну дпдину. Изгещтај п изгрщеоу плана пптписује пддпгпрнп лице
Секретаријата.
Члан Тима за јагне набагке дпстагља сашиоени и пптписани изгещтај у електрпнскпј
фпрми Упраги за јагне набагке и Држагнпј регизпрскпј институцији, кприщћеоем
електрпнскпд система за дпстагљаое изгещтаја (апликатигни спфтгер) Упраге за јагне
набагке.
Циљеги ппступка јагне навагке
Члан 22.
У ппступку јагне навагке мпрају вити пстгарени циљеги ппступка јагне навагке, кпји се
пднпсе на:
1)
целисхпднпст и ппрагданпст јагне навагке – прибагљаое дпбара,
услуда или радпга пддпгарајућед кгалитета и пптребних кплишина, за задпгпљагаое
стгарних пптреба нарушипца на ефикасан, екпнпмишан и ефектиган нашин;
2)
екпнпмишнп и ефикаснп трпщеое јагних средстага – принцип
„греднпст за нпгац”, пднпснп прибагљаое дпбара, услуда или радпга пддпгарајућед
кгалитета пп најппгпљнијпј цени;
3)
ефектигнпст (успещнпст) – степен дп кпда су ппстиднути ппстагљени
циљеги, кап и пднпс између планираних и пстгарених ефеката пдређене навагке;
4)

транспарентнп трпщеое јагних средстага;

5)
пбезбеђигаое кпнкуренције и једнак пплпжај сгих ппнуђаша у ппступку
јагне набагке;
6)

защтиту жигптне средине и пбезбеђигаое енердетске ефикаснпсти;

7)
бладпгременп и ефикаснп спрпгпђеое ппступка јагне набагке за
пптребе несметанпд пдгијаоа прпцеса рада нарушипца и бладпгременпд задпгпљагаоа
пптреба псталих кприсника.
Дпстагљаое, пријем писмена и кпмуникација у ппслпгима јагних навагки
Члан 23.
Дпстагљаое и пријем писмена у гези с ппслпгима јагних навагки Секретаријат пвагља
путем писарнице ппкрајинских прдана, у пкгиру кпје се налази експедиција за птпремаое
писмена у земљу и инпстранстгп.
У писарници ппкрајинских прдана ппщта се прима и егидентира, накпн шеда се
дпстагља лицу кпје је, у складу са актпм п унутращопј прданизацији и систематизацији радних
места, у Секретаријату задуженп за пријем и расппређигаое ппщте заппсленима у
Секретаријату.
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У писарници ппкрајинских прдана егидентира се пријем ппнуда, измена и дппуна
ппнуда такп щтп се на кпгерти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази, пвележага греме и
датум пријема писмена.
Запримљене ппнуде лице из стага 2. пгпд шлана предаје једнпм пд шланпга кпмисије за
јагне навагке, кпје је у пвагези да их шуга дп птгараоа ппнуда, а укпликп утгрди
непрагилнпсти приликпм пријема ппнуде (нпр. ппнуда није пзнашена кап ппнуда, па је
птгпрена, дпстагљена је птгпрена или пщтећена кпгерта), дужан је да п тпме пбагести
шланпге кпмисије за јагну набагку.
Члан 24.
Кпмуникација у ппступку јагних набагки пдгија се писаним путем, путем ппщте,
електрпнске ппщте или факспм.
Акп се при пријему, предледу или птгараоу електрпнске ппщте утгрде непрагилнпсти
или друди разлпзи кпји пнемпдућагају ппступаое пп пгпј ппщти (нпр. недпстатак пснпгних
ппдатака за идентификацију ппщиљапца – имена и презимена или адресе, немпдућнпст
приступа садржају ппруке, фпрмат ппруке кпји није прпписан, ппдаци кпји недпстају), та ппщта
се прекп и-мејл налпда (кприснишке адресе) граћа ппщиљапцу, уз нагпђеое разлпда граћаоа.
Заппслени је дужан да шуга сгу електрпнску ппщту кпју је упптребпм и-мејл налпда или
на друди пддпгарајући нашин неппсреднп примип пд друдих лица, а кпја садржи акте кпјима се
дппуоага, меоа, прекида или загрщага нека службена радоа, пднпснп ппслпгна актигнпст у
ппступку јагних набагки.
Пптгрда п пријему електрпнске ппщте издаје се кприщћеоем и-мејл налпда или на
друди ппдпдан нашин.
Члан 25.
Сга акта у ппступку јагне набагке пптписује ппкрајински секретар, а парафира
ппмпћник у сектпру из кпјед је заппслени кпји је пбрађигап предмет, изузег аката кпје у складу
са пдредбама Закпна пптписују шланпги кпмисије за јагну набагку.
Спрпгпђеое ппступка јагне навагке
Члан 26.
Тим за спрпгпђеое, кпји шине заппслени у Сектпру за прпписе и ппщте прагне ппслпге,
спрпгпди ппступак јагне набагке такп щтп кппрдинира рад кпмисија за јагне набагке, пружа
струшну ппмпћ кпмисији у гези са спрпгпђеоем ппступка набагке и пбагља друде актигнпсти с
тим у гези.
За прданизацију рада шланпга Тима за спрпгпђеое, кап и за кпнтрплу актигнпсти у гези
са спрпгпђеоем јагних набагки, пддпгпран је ппмпћник ппкрајинскпд секретара за прпписе.
Члан 27.
Тим за спрпгпђеое, у складу са пкгирним датумима за ппкретаое ппступка јагне
набагке, кпји су дефинисани у Плану набагки, припрема предлпд пдлуке п ппкретаоу ппступка
и предлпд рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку, кпје пптписује ппкрајински
секретар или лице кпје пн пгласти, а кпји садрже сге пптребне елементе прпписане Закпнпм.
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Ппкретаое ппступка јагне набагке се егидентира и загпди ппд брпјем кпји дпдељује
писарница ппкрајинских прдана, у складу с прпписима кпјима се уређује канцеларијскп
ппслпгаое.
Члан 28.
Укпликп сматра да су испуоени Закпнпм прпписани услпги за ппкретаое
предпгарашкпд ппступка без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда, Тим за спрпгпђеое
Упраги за јагне набагке упућује захтег за дпбијаое мищљеоа п пснпганпсти примене
предпгарашкпд ппступка.
Пдредбе пгпд шлана схпднп се примеоују и на прибагљаое садласнпсти у слушају
кпнкурентнпд дијалпда.
Начин именпгаоа чланпга кпмисије за јагну навагку, пднпснп лица кпја спрпгпде ппступак
јагне навагке
Члан 29.
Кпмисија за јагну набагку (у даљем тексту: Кпмисија) има најмаое три шлана пд кпјих је
један службеник за јагне набагке или лице са стешеним пбразпгаоем на прагнпм факултету,
на студијама друдпд степена (диплпмске академске студије ‒ мастер, специјалистишке
академске студије, специјалистишке струкпгне студије), пднпснп на пснпгним студијама у
трајаоу пд најмаое шетири дпдине.
Чланпги кпмисије и оихпги заменици именују се рещеоем.
У ппступцима јагних набагки дпбара, услуда или радпга шија је прпцеоена греднпст
гећа пд трпструкпд изнпса греднпсти дпроед лимита јагне набагке мале греднпсти, службеник
за јагне набагке мпра бити шлан Кпмисије.
Кпмисија је дужна да спрпгеде ппступак јагне набагке кпји је пдређен у пдлуци п
ппкретаоу ппступка и пддпгпрна је за закпнитпст спрпгпђеоа ппступка.
Кпмисија:
1) припрема кпнкурсну дпкументацију, пдласе п јагним набагкама, измене или
дппуне кпнкурсне дпкументације, дпдатне инфпрмације или пбјащоеоа у гези с
припремаоем ппнуда или пријага;
2) птгара, предледа, пцеоује и рандира ппнуде или пријаге;
3) гпди предпгарашки ппступак;
4) сашиоага писмени изгещтај п струшнпј пцени ппнуда;
5) припрема предлпд пдлуке п дпдели удпгпра, предлпд пдлуке п закљушеоу пкгирнпд
сппразума, предлпд пдлуке п пбустаги ппступка јагне набагке, кап и предлпд пдлуке п
признагаоу кгалификације;
6) пдлушује ппгпдпм ппднетпд захтега за защтиту прага;
7) предузима друде радое у ппступку, у загиснпсти пд грсте ппступка и предмета
набагке.
Кпмуникацију са заинтереспганим лицима и ппнуђашима пбагљају искљушигп шланпги
Кпмисије.
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Начин пружаоа стручне ппмпћи Кпмисији, пднпснп лицима кпја спрпгпде ппступак јагне
навагке
Члан 30.
Сге прданизаципне јединице у Секретаријату дужне су да у пкгиру сгпје надлежнпсти
пруже струшну ппмпћ Кпмисији, укљушујући притпм и израду технишких спецификација.
У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, Кпмисија се писаним путем пбраћа надлежнпј
прданизаципнпј јединици.
Прданизаципна јединица пд кпје је затражена струшна ппмпћ Кпмисије дужна је да
писаним путем пддпгпри на захтег Кпмисије, у рпку кпји пдређује Кпмисија.
Укпликп прданизаципна јединица не пддпгпри Кпмисији или не пддпгпри у рпку,
Кпмисија пбагещтага ппкрајинскпд секретара, кпји ће предузети сге пптребне мере
предгиђене ппзитигним прпписима за слушај неппщтпгаоа радних пбагеза.
Начин ппступаоа у тпку израде кпнкурсне дпкументације
Члан 31.
Кпмисија припрема кпнкурсну дпкументацију, на нашин утгрђен Закпнпм и
ппдзакпнским актима кпји уређују пбласт јагних набагки, такп да ппнуђаши на пснпгу те
дпкументације мпду да припреме прихгатљигу и пддпгарајућу ппнуду.
Кпнкурсна дпкументација мпра да садржи елементе прпписане Закпнпм и
ппдзакпнским актпм кпјим су уређени пбагезни елементи кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јагних набагки.
Кпнкурсну дпкументацију мпра пптписати Кпмисија најкасније дп дана пбјагљигаоа.
Кпмисија је дужна да, у складу са Закпнпм, ппдзакпнским актима, пдлукпм п ппкретаоу
ппступка и рещеоем кпјим је пбразпгана, спрпгеде сге радое пптребне за реализацију јагне
набагке.
Члан 32.
Кпмисија припрема измене и дппуне кпнкурсне дпкументације, даје дпдатне
инфпрмације или пвјащоеоа у гези с припремаоем ппнуде и пријага и сашиоага пддпгпр у
писанпм пвлику, кпји лице за јагне навагке пвјагљује на Ппрталу јагних навагки и на интернет
страници Секретаријата.
Пбјагљигаое у ппступку јагне набагке
Члан 33.
Пдласе п јагнпј навагци, кпнкурсну дпкументацију и друде акте у ппступку јагне навагке
пвјагљује Тим за спрпгпђеое, у складу са Закпнпм.
Птгараое ппнуда
Члан 34.
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На ппступак птгараоа ппнуда примеоују се прпписи кпјима се уређују јагне навагке.
Птгараое ппнуда спрпгпди се на месту и у греме кпји су нагедени у ппзигу за
ппднпщеое ппнуда, кап и у кпнкурснпј дпкументацији.
Птгараое ппнуда спрпгпди се пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Птгараое ппнуда је јагнп и мпже му присустгпгати сгакп заинтереспганп лице.
Нарушилац ће искљушити јагнпст у ппступку птгараоа ппнуда укпликп је тп пптребнп ради
защтите ппдатака кпји предстагљају ппслпгну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита
ппслпгне тајне или предстагљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст
ппдатака.
У ппступку птгараоа ппнуда мпду актигнп ушестгпгати самп пглащћени предстагници
ппнуђаша.
Прeдстaгник пoнуђaшa кojи ушeстгуje у пoступку oтгaрaоa пoнудa, приликoм oтгaрaоa
пoнудa, имa прaгo на угид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o oтгaрaоу пoнудa.
Приликпм птгараоа ппнуда, Кпмисија сашиоага записник кпји садржи ппдатке
предгиђене Закпнпм.
Записник п птгараоу ппнуда пптписују шланпги Кпмисије и предстагници ппнуђаша,
кпји преузимају примерак записника; ппнуђашима кпји нису ушестгпгали у ппступку птгараоа
ппнуда, дпстагља се записник у рпку пд три дана пд дана птгараоа.
Начин ппступаоа у фази стручне пцене ппнуда
Члан 35.
Кпмисија је дужна да, накпн птгараоа ппнуда, приступи струшнпј пцени ппнуда у складу
са Закпнпм, те да п предледу и пцени ппнуда за јагну навагку сашини изгещтај п струшнпј пцени
ппнуда.
Пдредбе пгпд шлана схпднп се примеоују и на изгещтај п струшнпј пцени пријага.
Дпнпшеое пдлуке у ппступку
Члан 36.
У складу са изгещтајем п струшнпј пцени ппнуда, Кпмисија припрема предлпд пдлуке п
дпдели удпгпра, предлпд пдлуке п закљушеоу пкгирнпд сппразума, предлпд пдлуке п пбустаги
ппступка јагне набагке, пднпснп предлпд пдлуке п признагаоу кгалификације.
Предлпд пдлуке из стага 1. пгпд шлана дпстагља се пглащћенпм лицу на пптписигаое.
Пптписана пдлука дпстагља се ппнуђашима у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.
Начин ппступаоа у тпку закључигаоа удпгпра
Члан 37.
Пп истеку рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага, накпн дпнпщеоа пдлуке п
дпдели удпгпра, пднпснп пдлуке п закљушеоу пкгирнпд сппразума, пднпснп акп у рпку
предгиђенпм Закпнпм није ппднет захтег за защтиту прага или је захтег за защтиту прага
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пдбашен или пдбијен, Тим за спрпгпђеое сашиоага предлпд удпгпра кпји мпра пддпгарати
мпделу удпгпра из кпнкурсне дпкументације.
Удпгпр, сашиоен, пп прагилу, у шетири примерка, пптписује ппкрајински секретар или
лице кпје пн пгласти.
Примерци удпгпра дпстагљају се на пптписигаое друдпј удпгпрнпј страни.
Тим за спрпгпђеое дпстагља пптписани примерак удпгпра Сектпру за материјалнпфинансијске ппслпге.
Ппступаое у случају ппднпшеоа захтега за заштиту прага
Члан 38.
Кпмисија ппступа пп пријему захтега за защтиту прага, у складу са Закпнпм.
Начин пвезвеђигаоа кпнкуренције
Члан 39.
Кпнкуренција у сгим ппступцима јагне навагке пвезвеђује се у складу са Закпнпм, уз
пвагезу примене нашела транспарентнпсти ппступка јагне навагке.
У ппступку јагне навагке, неппхпднп је пдредити услпге за ушещће у ппступку, технишке
спецификације и критеријуме за дпделу удпгпра на нашин кпји пвезвеђује ушещће щтп гећед
врпја ппнуђаша и ппднпсилаца пријага и кпји не стгара дискриминацију међу ппнуђашима.
С циљем пвезвеђигаоа кпнкуренције, у ппступку јагне навагке мале греднпсти, ппзиг
се упућује на адресе најмаое три лица (а када дпд је мпдуће и на адресе гище лица) кпја
пвагљају делатнпст кпја је предмет јагне навагке и кпја су сппспвна да изгрще навагку.
У предпгарашкпм ппступку вез пвјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда ппзиг се
упућује, угек акп је тп мпдуће, на адресе гище лица кпја пвагљају делатнпст кпја је предмет
јагне навагке и кпја су сппспвна да изгрще навагку.
Дп сазнаоа п пптенцијалним ппнуђашима кпји мпду да изгрще предмет јагне навагке,
дплази се испитигаоем и истражигаоем тржищта и на друди ппдпдан нашин.
Начин ппступаоа ради заштите ппдатака и пдређигаое ппгерљигпсти
Члан 40.
Тим за јагне набагке, шланпги Кпмисије и сги заппслени у Секретаријату кпји су имали
угид у ппдатке садржане у ппнуди, а кпје је ппнуђаш пзнашип у ппнуди кап ппгерљиге, дужни
су да их шугају кап ппгерљиге и да пдбију дагаое инфпрмације, щтп би знашилп ппгреду
ппгерљигпсти ппдатака дпбијених у ппнуди, у складу са Закпнпм.
Не сматрају се ппгерљигим дпкази п испуоенпсти пбагезних услпга, цена и друди
ппдаци из ппнуде знашајни за примену елемената критеријума и рандираое ппнуде.
Сгим лицима кпја ушестгују у спрпгпђеоу ппступка јагне навагке, пднпснп у припреми
кпнкурсне дпкументације за јагну навагку или ппјединих оених делпга, завраоенп је да
трећим лицима саппщтагају вилп кпје незганишне ппдатке у гези с јагнпм навагкпм.
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Члан 41.
У кпнкурснпј дпкументацији мпже се захтегати защтита ппгерљигпсти ппдатака кпји се
ппнуђашима стагљају на расппладаое, укљушујући и оихпге ппдизгпђаше.
Преузимаое кпнкурсне дпкументације Кпмисија мпже услпгити пптписигаоем изјаге
или сппразума п шугаоу ппгерљигих ппдатака укпликп ти ппдаци предстагљају ппслпгну тајну
у смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпгне тајне или предстагљају тајне ппдатке у
смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака.
Тим за спрпгпђеое за сгаку кпнкретну набагку, приликпм дпстагљаоа шланпгима
Кпмисије рещеоа п именпгаоу Кпмисије, дпстагља и инфпрмацију п ппгерљигим ппдацима.
Кпмисија је дужна да с ппгерљигим ппдацима ппступа у складу са Закпнпм и друдим
прпписима.
Начин егидентираоа сгих радои и аката, чугаоа дпкументације у гези с јагним набагкама
и гпђеоа егиденције закључених удпгпра и дпбагљача
Члан 42.
Тим за јагне набагке егидентира сге радое кпје је предузеп и акте кпје је дпнеп тпкпм
планираоа, спрпгпђеоа ппступка и изгрщеоа јагне набагке, шуга сгу дпкументацију у гези с
јагним набагкама, у складу с прпписима кпји уређују пбласт дпкументарне драђе и архига,
најмаое десет дпдина пд истека удпгпренпд рпка за изгрщеое ппјединашнпд удпгпра п јагнпј
набагци, пднпснп пет дпдина пд дпнпщеоа пдлуке п пбустаги ппступка и гпди егиденцију сгих
закљушених удпгпра п јагним набагкама и егиденцију дпбагљаша.
Дпстагљаое трпмесечнпд изгештаја Упраги за јагне набагке
Члан 43.
На пснпгу ппдтака из шлана 42. пгпд прагилника, Тим за јагне набагке припрема и
дпстагља Упраги за јагне набагке трпмесешни изгещтај, најкасније дп 10. у месецу кпји следи
пп истеку трпмесешја, у складу са Закпнпм.
Трпмесешни изгещтај из стага 1. пгпд шлана пптписује ппкрајински секретар или лице
кпје пн пгласти.
Кпнтрпла јагних навагки
Члан 44.
Кпнтрпла јагних набагки пбухгата кпнтрплу сгих предузетих мера, аката и радои у
ппступку планираоа, спрпгпђеоа ппступка и изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци.
Кпнтрплу мера, аката и радои у ппступку планираоа јагних набагки и изгрщеоа
закљушених удпгпра п јагним набагкама пбагља ппмпћник ппкрајинскпд секретара за
материјалнп-финансијске ппслпге.
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Кпнтрплу мера, аката и радои у гези са спрпгпђеоем ппступка јагних набагки,
егидентираоа и архигираоа предмета пбагља ппмпћник ппкрајинскпд секретара за прпписе и
ппщте прагне ппслпге.
Заппслени кпји имају струшна знаоа из пбласти предмета набагки и пбласти ппслпгаоа
Секретаријата (прагне, екпнпмске, инфпрмаципне технплпдије, пбразпгаоа и др.) дужни су да,
пп захтегу лица задужених за кпнтрплу, пруже струшну ппмпћ приликпм кпнтрпле јагних
набагки.
Кпнтрпла мера, аката и радои у ппступку планираоа пбагља се у сгакпј фази
планираоа, кап и неппсреднп пре дпнпщеоа плана јагних набагки ‒ кап редпгна кпнтрпла.
Кпнтрпла радои и аката у ппступку спрпгпђеоа јагних набагки пбагља се у сгакпј фази
ппступка спрпгпђеоа ‒ кап редпгна кпнтрпла.
Ванредна кпнтрпла јагних набагки спрпгпди се пп налпду ппкрајинскпд секретара, а
мпже и без оедпгпд налпда акп ппстпје сазнаоа збпд кпјих је пптребнп спрпгести кпнтрплу.
Предмет кпнтрпле планираоа јагних набагки и изгрщеоа удпгпра нарпшитп пбухгата:
1. нашин на кпји је испитиганп тржищте и дпкументацију кпја пптгрђује спрпгедене
актигнпсти;
2. ппступак и нашин утгрђигаоа прпцеоене греднпсти јагне набагке;
3. усадлащенпст планираних набагки с финансијским планпм Секретаријата;
4. нашин и рпкпге плаћаоа;
5. друде неппхпдне радое.
Предмет кпнтрпле спрпгпђеоа јагних набагки нарпшитп пбухгата:
1. предлпде аката у ппступку јагних набагки за шију израду није надлежна Кпмисија;
2. друде неппхпдне радое.
Ппмпћници ппкрајинскпд секретара, кап лица за кпнтрплу, сгпјим парафпм на актима
кпје су припремили шланпги Тима за планираое и Тима за спрпгпђеое, пптгрђују изгрщену
кпнтрплу.
У слушају ганредне кпнтрпле ппмпћници ппкрајинскпд секретара састагљају изгещтај
кпји садржи:
1. разлпд кпнтрпле;
2.предмет кпнтрпле;
3.датум изгрщеоа кпнтрпле;
4.име лица кпје је кпнтрплу изгрщип;
5.списак дпкументације над кпјпм је пстгарен угид тпкпм кпнтрпле;
6.налаз, преппруке и предлпд мера;
7.пптпис лица за кпнтрплу.
Прагила кпмуникације с друдпм удпгпрнпм странпм
у гези са изгршеоем удпгпра
Члан 45.
Кпмуникација с друдпм удпгпрнпм странпм у гези са изгрщеоем удпгпра п јагнпј
набагци пдгија се писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм.
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Кпмуникацију с друдпм удпгпрнпм странпм у гези са изгрщеоем удпгпра п јагнпј
набагци пбагљају шланпги Тима за спрпгпђеое.
Члан 46.
Тим за спрпгпђеое задужен је за кгантитатигни и кгалитатигни пријем дпбара, услуда
или радпга, пднпснп пбагља пстале пптребне радое у гези с праћеоем изгрщеоа удпгпра п
јагнпј набагци.
Пријем дпбара, услуда и радпга мпже се пбагљати и кпмисијски.
Прагила и начин прпгере кгантитета и кгалитета исппручених дпбара, пружених услуда или
изгедених радпга
Члан 47.
Тим за спрпгпђеое, приликпм кгантитатигнпд и кгалитатигнпд пријема дпбара, услуда
или радпга, прпгерага да ли кплишина, грста и кгалитет исппрушених дпбара, пружених услуда
или изгедених радпга пддпгарају удпгпренпм, пднпснп да ли су у сгему у складу са захтеганим
технишким спецификацијама и ппнудпм, п шему се сашиоага и записник.
Записник пптписује шлан Тима за спрпгпђеое и пглащћени предстагник друде удпгпрне
стране; сашиоагају се у дга истпгетна примерка, пд шеда пп један примерак задржага сгака
страна.
Прагила ппступаоа у случају рекламација у гези са изгршеоем удпгпра
Члан 48.
Када Тим за спрпгпђеое утгрди да кплишина или кгалитет исппруке не пддпгара
удпгпренпм, упућује писану рекламацију дпбагљашу, у кпјпј се нагпди у шему исппрука није у
складу са удпгпреним.
Ппступаое пп рекламацији уређује се удпгпрпм п јагнпј набагци, закпнпм кпјим се
уређују пблидаципни пднпси и друдим прпписима кпји уређују пгу пбласт.
Прагила пријема и пгерагаоа рачуна и друдих дпкумената за плаћаое
Члан 49.
Прагила пријема и пгерагаоа рашуна и друдих дпкумената за плаћаое, кап и прагила
ппступка реализације удпгпрених пбагеза, прпписани су Прагилникпм п прданизацији
бучетскпд рашунпгпдстга Ппкрајинскпд секретаријата за пбразпгаое, упрагу и наципналне
заједнице.
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Прагила ппступка реализације
удпгпрених средстага финансијскпд пбезбеђеоа
Члан 50.
Када утгрди разлпде за реализацију удпгпрених средстага финансијскпд пбезбеђеоа, Тим
за јагне набагке прпгерага испуоенпст услпга за реализацију удпгпрених средстага
финансијскпд пбезбеђеоа и ‒ укпликп су за тп испуоени услпги ‒ пбагещтага Сектпр за
материјалнп-финансијске ппслпге, задужен за реализацију удпгпрених средстага финансијскпд
пбезбеђеоа у складу с гажећим прпписима.
Недатигне референце
Члан 51.
Сге прданизаципне јединице пбагещтагају Тим за јагне набагке п ппстпјаоу дпказа за
недатигне референце. Дпкази се прикупљају у тпку ппступка јагне набагке, захтега за защтиту
прага и изгрщеоа удпгпра.
Тим за спрпгпђеое пдмах, без пдладаоа, дпстагља Упраги за јагне набагке дпказ
недатигне референце.
Прагила стагљаоа дпбара на расппладаое кприсницима унутар наручипца
Члан 52.
Тим за јагне набагке стара се п стагљаоу дпбра на расппладаое заппсленима у
Секретаријату, п шему гпди егиденцију.
Прагила ппступаоа у гези са изменпм удпгпра
Члан 53.
Укпликп су испуоени закпнпм прпписани услпги за измену удпгпра п јагнпј набагци, Тим
за спрпгпђеое израђује предлпд пдлуке п измени удпгпра и предлпд анекса удпгпра, кпје
дпстагља на пптпис пглащћенпм лицу; у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа, пдлуку пбјагљује
на Ппрталу јагних набагки и дпстагља изгещтај Упраги за јагне набагке и Држагнпј
регизпрскпј институцији.
Ппступаое у случају пптребе за птклаоаоем дрешака у дарантнпм рпку
Члан 54.
Укпликп Тим за спрпгпђеое пткрије дрещке у тпку дарантнпд рпка, п тпме пбагещтага
друду удпгпрну страну.
Тим за спрпгпђеое прпгерага испуоенпст услпга за реализацију удпгпренпд средстга
финансијскпд пбезбеђеоа за птклаоаое дрещака у дарантнпм рпку и ‒ укпликп су за тп
испуоени услпги ‒ пбагещтага Сектпр за материјалнп-финансијске ппслпге, кпји реализује
средстгп пвезвеђеоа за птклаоаое дрещака у дарантнпм рпку.
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Тим за спрпгпђеое пдмах, без пдладаоа, дпстагља Упраги за јагне набагке испрагу п
реализпганпм средстгу пбезбеђеоа.
Прагила за састагљаое изгештаја (анализе) п изгршеоу удпгпра
Члан 55.
Тим за спрпгпђеое прати изгрщеое удпгпра кпји су реализпгани у једнпм трпмесешју, п
шему сашиоага изгещтај кпји садржи:
- ппис тпка изгрщеоа удпгпра;
- укупну реализпгану греднпст удпгпра;
- упшене прпблеме тпкпм изгрщеоа удпгпра;
- егентуалне предлпде за ппбпљщаое;
- друде ппдатке.
Загршна пдредба
Члан 56.
Пгај прагилник ступа на снаду данпм дпнпщеоа.
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕНАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Брпј: 128-404-92/2014
У Нпгпм Саду, 27.10.2014. дпдине

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Оилащ)
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