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На пснпву шлана 22. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 
124/12), шл. 21. и 22. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист 
АПВ”, брпј: 40/12 ‒ прешищћен текст), а у складу с Правилникпм п садржини акта кпјим се 
ближе уређује ппступак јавне набавке унутар нарушипца („Службени гласник РС”, брпј 106/13), 
ппкрајински секретар за пбразпваое, управу и наципналне заједнице  дпнпси 

ПРАВИЛНИК 

П БЛИЖЕМ УРЕЂИВАОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ППКРАЈИНСКПМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 

ПБРАЗПВАОЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Предмет уређиваоа 

Члан 1. 

Овим правилникпм ближе се уређује ппступак јавне набавке у Ппкрајинскпм 

секретаријату за пбразпваое, управу и наципналне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат). 

Правилникпм се уређују ушесници, пдгпвпрнпсти ушесника, нашин пбављаоа ппслпва 

јавних набавки у складу са Закпнпм п  јавним набавкама (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.  

На питаоа кпја нису ппсебнп уређена пвим правилникпм, схпднп се примеоују 

пдредбе Закпна и прпписа дпнетих на пснпву Закпна.  

 

Учесници у ппступку јавних набавки 

Члан 2. 

Ппслпве у вези с јавним набавкама у Секретаријату пбавља Тим за јавне набавке, кпји се 

састпји пд Tима за планираое јавних набавки (у даљем тексту: Тим за планираое) и Тима за 

спрпвпђеое јавних набавки (у даљем тексту: Тим за спрпвпђеое). 

Заппслени  кпји ушествују у ппступку планираоа и спрпвпђеоа јавних набавки пдгпвпрни су 

за радое кпје предузимају у ппступку јавних набавки. 

 

Планираое јавних набавки 

Члан 3. 

Планираое јавних набавки пбухвата ушеснике у ппступку планираоа јавних набавки, 

критеријуме, правила и нашин пдређиваоа предмета јавне набавке и прпцеоене вреднпсти, 

нашин испитиваоа и истраживаоа тржищта, рпкпве израде и дпнпщеое плана јавних набавки, 

кап и друга питаоа знашајна за ппступак планираоа.  

 

Учесници у ппступку планираоа јавних набавки  

Члан 4. 

Ппступак планираоа јавних набавки спрпвпди Тим за планираое кпји шине заппслени у 

Сектпру за материјалнп-финансијске ппслпве.  
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 Рад Тима за планираое кппрдинира щеф Одсека за материјалнп-финансијске ппслпве и 

нашелник Одељеоа за материјалнп-финансијске ппслпве за пбласт пбразпваоа, кпји су 

директнп пдгпвпрни ппмпћнику ппкрајинскпг секретара за материјалнп-финансијске ппслпве. 

 

Критеријуми за планираое набавки  

Члан 5. 

Критеријуми кпји се примеоују за планираое јавне набавке јесу:  

1) да ли је предмет набавке у функцији пбављаоа делатнпсти и у складу с планираним 

циљевима у Секретаријату; 

2)  да ли технишке спецификације и кплишине пдређенпг предмета набавке  пдгпварају 

стварним пптребама Секретаријата; 

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 узрпкује ствараое дпдатних трпщкпва;     

5) да ли ппстпје друга мпгућа рещеоа за задпвпљаваое исте пптребе и кпје су 

преднпсти и недпстаци тих рещеоа  у пднпсу на ппстпјеће;  

6) искуствени ппказатељи у вези с 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 

ппређеоу с трпщкпвима 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 

других мпгућих рещеоа. 

 

Рпкпви израде и дпнпшеое плана јавних набавки 

Члан 6. 

 

Ппступак планираоа, припреме и израде плана јавних набавки спрпвпди се 

истпвременп са израдпм и дпнпщеоем бучета АП Впјвпдине пднпснп финансијскпг плана 

Секретаријата, а кпригује се у складу са евентуалним ребаланспм бучета и изменама 

предлпженпг финансијскпг плана. 

План јавних набавки дпнпси се најкасније дп 31. јануара бучетске гпдине на кпју се 

пднпси. 
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Начин исказиваоа пптреба, прпвера исказаних пптреба и утврђиваое стварних 

пптреба за сваку ппјединачну набавку 

Члан 7. 

Приликпм приступаоа изради плана јавних набавки, Тим за планираое писменим 

путем пбраћа се свим сектприма Секретаријата, тражећи да се у утврђенпм рпку дпставе 

предлпзи планираних набавки кпји су неппхпдни за функципнисаое сектпра и Секретаријата. 

 Сектпри или уже прганизаципне јединице (у даљем тексту: предлагаши набавке) 

ппступак планираоа ппшиоу утврђиваоем стварних пптреба за предметима набавки, 

неппхпдних за пбављаое редпвних активнпсти из делпкруга рада, у складу с ппстављеним 

задацима, циљевима и надлежнпстима Секретаријата.  

Предлагаши набавке пписују предмет набавки, кплишине, прпцену вреднпсти набавке, 

динамику ппкретаоа јавне набавке, перипд реализације, пбразлпжеоа кпја су битна за пцену 

пправданпсти набавке, пдређују врсту ппступка набавке и друге елементе знашајне за 

планираое јавне набавке. 

Члан 8. 

Предлагаши набавке ппдатке п пптребама за набавкама у писанпј фпрми дпставаљају 

Тиму за планираое кпји пцеоује сврсисхпднпст набавке. Тим за јавне набавке нарпшитп впди 

рашуна п стварним пптребама Секретаријата, п тпме да ли су исказане пптребе у складу с 

критеријумима за планираое набавки, пдпбреним прпграмима и прпјектима и слишнп.  

Накпн изврщене прпвере, тим за планираое писаним путем пбавещтава рукпвпдипце 

прганизаципних јединица п свим упшеним неслагаоима пптреба с критеријумима за 

планираое набавки, кап и п неусаглащенпсти исказаних пптреба с бучетпм АП Впјвпдине 

пднпснп финансијским планпм Секретаријата.  

 Тим за планираое јавних набавки мпже пд предлагаша набавки захтевати дпдатна 

пбјащоеоа и измене планираних предмета набавке, кплишина, прпцеоене вреднпсти, 

редпследа припритета и др.  

Накпн пријема пбавещтеоа, предлагаши набавке унпсе неппхпдне исправке и утврђују 

стварне пптребе за сваку ппјединашну набавку. Накпн прикупљених ппдатака, Тим за 

планираое приступа изради плана јавних набавки. 

 

Правила и начин пбликпваоа предмета набавке и  

техничких спецификација предмета набавке 

Члан 9. 

Предмет набавке ппредељује се у зависнпсти пд врсте, намене и свпјства и пбликује се 

у складу с нашелима Закпна, пдредбама Закпна кпје уређују предмет набавке и Опщтим 

решникпм набавки, пднпснп припаднпщћу истпј категприји, према истпврснпсти (иста намена, 

свпјства и врста) предмета.  

Технишким спецификацијама предмет набавке пдређује се у складу са Закпнпм и 

критеријумима за планираое набавки, такп да се предмет набавке ппище на једнпставан, 

јасан, пбјективан, разумљив и лпгишнп структуриран нашин.  

У ппступку планираоа, Тим за планираое ‒ у сарадои с Тимпм за спрпвпђеое ппступка 

и предлагашима набавке ‒ ппредељује ппсебне истпврсне целине (партије) предмета набавке. 
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Технишку спецификацију и прпјектну дпкументацију пдређује предлагаш набавке кпји је  

и пдгпвпран за оих.  

Тим за планираое, у сарадои с Тимпм за спрпвпђеое ппступка и предлагашем набавке, 

кпнашнп пдређује предмет набавке кап саставни деп плана  јавних набавки. 

 

Начин испитиваоа и истраживаоа тржишта предмета набавке  

Члан 10. 

 

Тим за планираое јавних набавки, у сарадои с предлагашима набавки, испитује и 

истражује тржищте за сваки ппјединашни предмет набавке, на један пд следећих  нашина:  

- прикупља ппдатке на терену (неппсреднп, телефпнпм, путем публикација, интернета, 

дпступних база ппдатака и пгласа пптенцијалних ппнуђаша и слишнп);  

- испитује искуства других нарушилаца; 

- сакупља ппдатке путем анкете, упитника (прикупљаое инфпрмација пд пдређенпг брпја 

пптенцијалних ппнуђаша, путем електрпнске ппщте); 

- анализира цене из угпвпра из претхпдних  гпдина; 

- анализира пптрпщоу у ппследое три гпдине (увећане за дпдатне активнпсти и пптребе 

нпвпзаппслених); 

- прати прпписане кпефицијенте из релевантних прпписа за кпнкретна радна места (у 

слушају угпвпрнпг ангажпваоа); 

- испитиваоем претхпдних искустава у набавци пвпг предмета набавке (ппстпјеће 

инфпрмације и базе ппдатака п дпбављашима и угпвприма);  

- на други ппгпдан нашин, имајући у виду сваки предмет набавке ппјединашнп.     

 Приликпм испитиваоа и истраживаоа тржищта, ппсебнп се впди рашуна п квалитету 

рпбе пднпснп услуге, перипду гаранције, нашину и трпщкпвима пдржаваоа, рпкпвима 

исппруке, ппстпјећим прпписима и стандардима, мпгућнпстима на тржищту за задпвпљаваое 

пптреба нарушипца итд. 

 Испитиваое и истраживаое тржищта пбухвата и анализу пправданпсти спрпвпђеоа 
централизпване јавне набавке. 

 Ппдаци дпбијени испитиваоем и истраживаоем тржищта мпрају бити валидни у време 
ппкретаоа ппступка. 

 Сваки прикупљени ппдатак, кап резултат испитиваоа и истраживаоа тржищта, шува се у 
щтампанпм пблику, какп би се сашували дпкази п времену и нашину испитиваоа и 
истраживаоа тржищта, предузетим радоама, лицу кпје је ушествпвалп у радои и слишнп. 

 

Начин пдређиваоа прпцеоене вреднпсти набавке и пдгпварајуће врсте 
ппступка  

Члан 11. 

 

Прпцеоена вреднпст утврђује се накпн спрпведенпг испитиваоа и истраживаоа 
тржищта предмета јавне набавке. 

 Тим за планираое кпнашнп пдређује прпцеоену вреднпст предмета набавке на пснпву 
ппдатака дпбијених пд предлагаша набавки и у тпку испитиваоа и истраживаоа тржищта, а у 
складу с распплпживим средствима. 
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Тим за планираое, накпн утврђиваоа списка свих предмета набавки, пдређује укупну 
прпцеоену вреднпст истпврсних предмета набавке на нивпу шитавпг Секретаријата. 

Тим за јавне набавке, у сарадои с предлагашем набавке, пдређује врсту ппступка за 

сваки предмет набавке ‒ у складу са укупнпм прпцеоенпм вреднпщћу истпврснпг предмета 

набавке, те динамику спрпвпђеоа ппступка, нашин реализације набавке и перипд плаћаоа. 

 

Начин пдређиваоа перипда на кпји се угпвпр п  јавнпј набавци закључује 

Члан 12. 

 

Предлагаши набавке пдређују перипд на кпји се угпвпр п јавнпј набавци закљушује, у 

складу с важећим прпписима и реалним пптребама Секретаријата, нашелпм екпнпмишнпсти и 

ефикаснпсти, а кап резултат истраживаоа и испитиваоа тржищта свакпг предмета набавке.  

    

Пдређиваое динамике ппкретаоа ппступка набавке  

Члан 13. 

 

Тим за јавне набавке пдређује динамику ппкретаоа и пкпншаоа ппступка набавке, такп 

щтп утврђује пквирне рпкпве за ппкретаое ппступка, за закљушеое и изврщеое угпвпра, а на 

пснпву ппдатака дпбијених пд предлагаша набавке п перипду реализације набавке. 

Динамика ппкретаоа и пкпншаоа ппступка набавке пдређује се у складу с рпкпвима 

кпји су прпписани Закпнпм за предузимаое ппјединих радои у ппступку набавке и за 

спрпвпђеое ппступка пп захтеву за защтиту права. 

 

Испитиваое пправданпсти резервисане јавне набавке 

Члан 14. 

 

Тим за јавне набавке, у сарадои с предлагашем набавке, пдређује да ли је пправданп 

спрпвести резервисану јавну набавку, кап резултат испитиваоа и истраживаоа  тржищта свакпг 

предмета набавке. 

Испитиваое пправданпсти спрпвпђеоа централизпване јавне набавке 

Члан 15. 

 

На пснпву резултата испитиваоа и истраживаоа тржищта и на пснпву пдредби Закпна 

кпје уређују централизпване јавне набавке, Тим за јавне набавке пдређује да ли је пбавезнп, 

мпгуће и пправданп спрпвпђеое централизпване јавне набавке и даје пбразлпжеое п тпме. 

 

Израда предлпга и дпнпшеое плана набавки  

Члан 16. 

 

Израда предлпга плана набавки је пбавеза Тима за планираое набавки. 

Предлпг плана набавки израђује се у прпписанпј фпрми, у складу са апликативним спфтверпм 

за израду плана набавки, пбјављеним на интернет страници Управе за јавне набавке. 
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 Кппрдинатпри и шланпви Тима за планираое набавки су пдгпвпрни: 

- за израду предлпга плана набавки; 

- за садржину плана набавки, за датп пбразлпжеое разлпга и пправданпсти сваке 

ппјединашне набавке и за нашин на кпји је утврђена прпцеоена вреднпст јавне 

набавке; 

- за прпверу усаглащенпсти плана набавки с бучетпм АП Впјвпдине пднпснп 

распплпживим средствима у финансијскпм плану Секретаријата; 

- за дпставу предлпга плана набавки ппкрајинскпм секретару на дпнпщеое. 

 

Члан 17.  

Ппкрајински секретар дпнпси План јавних набавки за текућу гпдину, најкасније дп 31. 

јануара.  

Члан 18.  

Усвпјени план набавки Тим за планираое дпставља у електрпнскпм пблику Управи за 

јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији,  најкасније у рпку пд десет дана пд дана 

дпнпщеоа, у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актпм. 

 

Измена плана набавки 

Члан 19.  

 

Образлпжени предлпг за измену и/или дппуну плана набавки мпгу дати предлагаши 

набавке, шланпви тимпва и заппслени у Секретаријату, у слушајевима предвиђеним Закпнпм. 

Тим за планираое цени пснпванпст предлпга из става 1. пвпг шлана, утврђује предлпг 

измена и/или дппуна плана набавки, дпставља га лицу за кпнтрплу на прпверу, а накпн 

евентуалних исправки ‒ дпставља га рукпвпдипцу Секретаријата на усвајаое.  

Измене и дппуне плана набавки дпнпсе се у ппступку кпји је прпписан за дпнпщеое 

плана набавки, када су испуоени услпви прпписани Закпнпм.   

Измене и дппуне плана набавки Тим за планираое 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 20. 

 Тим за спрпвпђеое прати и евидентира ппдатке п спрпвпђеоу и изврщеоу јавних 

набавки: 

- ппдатке п реализацији плана за ппједине врсте ппступака и ппједине предмете; 

- ппдатке п закљушеним угпвприма;  

- ппдатке п дпбављашима; 

- друге ппдатке.  
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Извештај п извршеоу плана набавки  

Члан 21.   

 

Тим за јавне набавке дп 31. марта текуће гпдине сашиоава извещтај п изврщеоу плана 

набавки за претхпдну гпдину. Извещтај п изврщеоу плана пптписује пдгпвпрнп лице 

Секретаријата. 

Члан Тима за јавне набавке дпставља сашиоени и пптписани извещтај у електрпнскпј 

фпрми Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији, кприщћеоем 

електрпнскпг система за дпстављаое извещтаја (апликативни спфтвер) Управе за јавне 

набавке. 

Циљеви ппступка јавне набавке    

Члан 22. 

 

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)  защтиту живптне средине и пбезбеђиваое енергетске ефикаснпсти;  

7)  благпвременп и ефикаснп спрпвпђеое ппступка јавне набавке за пптребе 

несметанпг пдвијаоа прпцеса рада нарушипца и благпвременпг задпвпљаваоа пптреба 

псталих кприсника.  

Дпстављаое, пријем писмена и кпмуникација у ппслпвима јавних набавки 

Члан 23. 

 

Дпстављаое и пријем писмена у вези с ппслпвима јавних набавки Секретаријат пбавља 

путем писарнице ппкрајинских пргана, у пквиру кпје се налази експедиција за птпремаое 

писмена у земљу и инпстранствп. 

У писарници ппкрајинских пргана ппщта се прима и евидентира, накпн шега се 

дпставља лицу кпје је, у складу са актпм п унутращопј прганизацији и систематизацији радних 

места, у Секретаријату задуженп за пријем и расппређиваое ппщте заппсленима у 

Секретаријату. 
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У писарници ппкрајинских пргана евидентира се пријем ппнуда, измена и дппуна 

ппнуда такп щтп се на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази, пбележава време и 

датум пријема писмена. 

Запримљене ппнуде лице из става 2. пвпг шлана предаје једнпм пд шланпва кпмисије за 

јавне набавке, кпје је у пбавези да их шува дп птвараоа ппнуда, а укпликп утврди 

неправилнпсти приликпм пријема ппнуде (нпр. ппнуда није пзнашена кап ппнуда, па је 

птвпрена, дпстављена је птвпрена или пщтећена кпверта), дужан је да п тпме пбавести 

шланпве кпмисије за јавну набавку.     

Члан 24. 

Кпмуникација у ппступку јавних набавки пдвија се писаним путем, путем ппщте, 

електрпнске ппщте или факспм. 

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), та ппщта 

се прекп и-мејл налпга (кприснишке адресе) враћа ппщиљапцу, уз навпђеое разлпга враћаоа. 

Заппслени је дужан да шува сву електрпнску ппщту кпју је упптребпм и-мејл налпга или 

на други пдгпварајући нашин неппсреднп примип пд других лица, а кпја садржи акте кпјима се 

дппуоава, меоа, прекида или заврщава нека службена радоа, пднпснп ппслпвна активнпст у 

ппступку јавних набавки. 

Пптврда п пријему електрпнске ппщте издаје се кприщћеоем и-мејл налпга или на 

други ппгпдан нашин.  

Члан 25. 

Сва акта у ппступку јавне набавке пптписује ппкрајински секретар, а парафира 

ппмпћник у сектпру из кпјег је заппслени кпји је пбрађивап предмет, изузев аката кпје у складу 

са пдредбама Закпна пптписују шланпви кпмисије за јавну набавку.  

 

Спрпвпђеое ппступка јавне набавке  

Члан 26.  

 

Тим за спрпвпђеое, кпји шине заппслени у Сектпру за прпписе и ппщте правне ппслпве, 

спрпвпди ппступак јавне набавке такп щтп кппрдинира рад кпмисија за јавне набавке, пружа 

струшну ппмпћ кпмисији у вези са спрпвпђеоем ппступка набавке и пбавља друге активнпсти с 

тим у вези.  

За прганизацију рада шланпва Тима за спрпвпђеое, кап и за кпнтрплу активнпсти у вези 

са спрпвпђеоем  јавних набавки, пдгпвпран је ппмпћник ппкрајинскпг секретара за прпписе. 

 

Члан 27. 

Тим за спрпвпђеое, у складу са пквирним датумима за ппкретаое ппступка јавне 

набавке, кпји су дефинисани у Плану набавки, припрема предлпг пдлуке п ппкретаоу ппступка 

и предлпг рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку, кпје пптписује ппкрајински 

секретар или лице кпје пн пвласти, а кпји садрже све пптребне елементе прпписане Закпнпм.  
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Ппкретаое ппступка јавне набавке се евидентира и завпди ппд брпјем кпји дпдељује 

писарница ппкрајинских пргана, у складу с прпписима кпјима се уређује канцеларијскп 

ппслпваое. 

Члан 28. 

Укпликп сматра да су испуоени Закпнпм прпписани услпви за ппкретаое 

прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, Тим за спрпвпђеое 

Управи за јавне набавке упућује захтев за дпбијаое мищљеоа п пснпванпсти примене 

прегпварашкпг ппступка. 

Одредбе пвпг шлана схпднп се примеоују и на прибављаое сагласнпсти у слушају 

кпнкурентнпг дијалпга. 

 

Начин именпваоа чланпва кпмисије за јавну набавку, пднпснп лица кпја спрпвпде ппступак 

јавне набавке 

Члан 29.  

 

Кпмисија за јавну набавку (у даљем тексту: Кпмисија) 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. 

Чланпви кпмисије и оихпви заменици именују се рещеоем. 

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. 

Кпмисија је дужна да спрпведе ппступак јавне набавке кпји је пдређен у пдлуци п 
ппкретаоу ппступка и пдгпвпрна је за закпнитпст спрпвпђеоа ппступка. 

Кпмисија: 

1) припрема кпнкурсну дпкументацију, пгласе п јавним набавкама,  измене или 
дппуне кпнкурсне дпкументације, дпдатне инфпрмације или пбјащоеоа у вези с 
припремаоем ппнуда или пријава;  

2) птвара, прегледа, пцеоује и рангира ппнуде или пријаве; 

3) впди прегпварашки ппступак; 

4) сашиоава писмени извещтај п струшнпј пцени ппнуда; 

5) припрема предлпг пдлуке п дпдели угпвпра, предлпг пдлуке п закљушеоу пквирнпг 
сппразума, предлпг пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке, кап и предлпг пдлуке п 
признаваоу квалификације; 

6) пдлушује ппвпдпм ппднетпг захтева за защтиту права; 

7) предузима друге радое у ппступку, у зависнпсти пд врсте ппступка и предмета 
набавке. 

Кпмуникацију са заинтереспваним лицима и ппнуђашима пбављају искљушивп шланпви 
Кпмисије. 
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Начин пружаоа стручне ппмпћи Кпмисији, пднпснп лицима кпја спрпвпде ппступак јавне 

набавке 

Члан 30.  

 

Све прганизаципне јединице у Секретаријату  дужне су да у пквиру свпје надлежнпсти 

пруже струшну ппмпћ Кпмисији, укљушујући притпм и израду технишких спецификација.  

У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, Кпмисија се писаним путем пбраћа надлежнпј 

прганизаципнпј јединици. 

Организаципна јединица пд кпје је затражена струшна ппмпћ Кпмисије дужна је да 

писаним путем пдгпвпри на захтев Кпмисије, у рпку кпји пдређује Кпмисија.  

Укпликп прганизаципна јединица не пдгпвпри Кпмисији или не пдгпвпри у рпку, 

Кпмисија пбавещтава ппкрајинскпг секретара, кпји ће предузети све пптребне мере 

предвиђене ппзитивним прпписима за слушај неппщтпваоа радних пбавеза.  

 

Начин ппступаоа у тпку израде кпнкурсне дпкументације  

Члан 31. 

 

Кпмисија припрема кпнкурсну дпкументацију, на нашин утврђен Закпнпм и 

ппдзакпнским актима кпји уређују пбласт јавних набавки, такп да ппнуђаши на пснпву те 

дпкументације мпгу да припреме прихватљиву и пдгпварајућу ппнуду.  

Кпнкурсна дпкументација мпра да садржи елементе прпписане Закпнпм и 

ппдзакпнским актпм кпјим су уређени пбавезни елементи кпнкурсне дпкументације у 

ппступцима јавних набавки. 

Кпнкурсну дпкументацију мпра пптписати Кпмисија 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.  

 

Члан 32.  

 Кпмисија припрема измене и дппуне кпнкурсне дпкументације, даје дпдатне 

инфпрмације или пбјащоеоа у вези с припремаоем ппнуде и пријава и сашиоава пдгпвпр у 

писанпм пблику, кпји лице за јавне набавке пбјављује на Ппрталу јавних набавки и на интернет 

страници Секретаријата. 

Пбјављиваое у ппступку јавне набавке  

Члан 33.  

 

Огласе п јавнпј набавци, кпнкурсну дпкументацију и друге акте у ппступку јавне 

набавке пбјављује Тим за спрпвпђеое, у складу са Закпнпм.  

Птвараое ппнуда 

Члан 34.  

 

На ппступак птвараоа ппнуда примеоују се прпписи кпјима се уређују јавне набавке.  
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Отвараое ппнуда спрпвпди се на месту и у време кпји су наведени у ппзиву за 

ппднпщеое ппнуда, кап и у кпнкурснпј дпкументацији.  

Отвараое ппнуда спрпвпди се пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Отвараое ппнуда је јавнп и мпже му 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.  

У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлащћени представници 

ппнуђаша.   

Прeдстaвник пoнуђaшa кojи ушeствуje у пoступку oтвaрaоa пoнудa, приликoм oтвaрaоa 

пoнудa, имa прaвo на увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o oтвaрaоу пoнудa.  

Приликпм птвараоа ппнуда, Кпмисија сашиоава записник кпји садржи ппдатке 

предвиђене Закпнпм.  

Записник п птвараоу ппнуда пптписују шланпви Кпмисије и представници ппнуђаша, 

кпји преузимају примерак записника; 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 35. 

 

Кпмисија је дужна да, накпн птвараоа ппнуда, приступи струшнпј пцени ппнуда у складу 

са Закпнпм, те да п прегледу и пцени ппнуда за јавну набавку сашини извещтај п струшнпј пцени 

ппнуда.   

Одредбе пвпг шлана схпднп се примеоују и на извещтај п струшнпј пцени пријава.  

 

Дпнпшеое пдлуке у ппступку   

Члан 36. 

 

У складу са извещтајем п струшнпј пцени ппнуда, Кпмисија 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.   

Предлпг пдлуке из става 1. пвпг шлана дпставља се пвлащћенпм лицу  на пптписиваое.  

Пптписана пдлука дпставља се ппнуђашима у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.  

 

Начин ппступаоа у тпку закључиваоа угпвпра 

Члан 37.  

 

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 

предвиђенпм Закпнпм није ппднет захтев за защтиту права или је захтев за защтиту права 
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пдбашен или пдбијен, Тим за спрпвпђеое сашиоава предлпг угпвпра кпји мпра пдгпварати 

мпделу угпвпра из кпнкурсне дпкументације. 

Угпвпр, сашиоен, пп правилу, у шетири примерка, пптписује ппкрајински секретар или 

лице кпје пн пвласти. 

Примерци угпвпра дпстављају се на пптписиваое другпј угпвпрнпј страни. 

Тим за спрпвпђеое дпставља пптписани примерак угпвпра Сектпру за материјалнп-

финансијске ппслпве. 

 

Ппступаое у случају ппднпшеоа захтева за заштиту права  

Члан 38.  

 

Кпмисија ппступа пп пријему захтева за защтиту права, у складу са Закпнпм.  

 

Начин пбезбеђиваоа кпнкуренције  

Члан 39. 

 

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 ппднпсилаца пријава и кпји не ствара дискриминацију међу ппнуђашима.  

С циљем пбезбеђиваоа кпнкуренције, у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, ппзив 

се упућује на адресе најмаое три лица (а када гпд је мпгуће и на адресе вище лица) кпја 

пбављају делатнпст кпја је предмет јавне набавке и кпја су сппспбна да изврще набавку.  

У прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда ппзив се 

упућује, увек акп је тп мпгуће, на адресе вище лица кпја пбављају делатнпст кпја је предмет 

јавне набавке и кпја су сппспбна да изврще набавку. 

Дп сазнаоа п пптенцијалним ппнуђашима кпји мпгу да изврще предмет јавне набавке, 

дплази се испитиваоем и истраживаоем тржищта и на други ппгпдан нашин.  

 

Начин ппступаоа ради заштите ппдатака и пдређиваое ппверљивпсти 

Члан 40.  

 

Тим за јавне набавке, шланпви Кпмисије и сви заппслени  у Секретаријату кпји су имали 

увид у ппдатке садржане у ппнуди, а кпје је ппнуђаш пзнашип у ппнуди кап ппверљиве, дужни 

су да их шувају кап ппверљиве и да пдбију даваое инфпрмације, щтп би знашилп ппвреду 

ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди, у складу са Закпнпм. 

Не сматрају се ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други 

ппдаци из ппнуде знашајни за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.  

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 с јавнпм набавкпм. 
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Члан 41.  

У кпнкурснпј дпкументацији мпже се захтевати защтита ппверљивпсти ппдатака кпји се 

ппнуђашима стављају на распплагаое, укљушујући и оихпве ппдизвпђаше. 

Преузимаое кпнкурсне дпкументације Кпмисија мпже 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. 

Тим за спрпвпђеое за сваку кпнкретну набавку, приликпм дпстављаоа шланпвима 

Кпмисије рещеоа п именпваоу Кпмисије, дпставља и инфпрмацију п ппверљивим  ппдацима.   

Кпмисија је дужна да с ппверљивим ппдацима ппступа у складу са Закпнпм и другим 

прпписима. 

 

Начин евидентираоа свих радои и аката, чуваоа дпкументације у вези с јавним набавкама 

и впђеоа евиденције закључених угпвпра и дпбављача 

Члан 42. 

 

Тим за јавне набавке евидентира све радое кпје је предузеп и акте кпје је дпнеп тпкпм 

планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа јавне набавке, шува сву дпкументацију у вези с 

јавним набавкама, у складу с 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 впди евиденцију свих 

закљушених угпвпра п јавним набавкама и евиденцију дпбављаша.   

 

Дпстављаое трпмесечнпг извештаја Управи за јавне набавке  

Члан 43. 

 

На пснпву ппдтака из шлана 42. пвпг правилника, Тим за јавне набавке припрема и 

дпставља Управи за јавне набавке трпмесешни извещтај, најкасније дп 10. у месецу кпји следи 

пп истеку трпмесешја, у складу са Закпнпм. 

Трпмесешни извещтај из става 1. пвпг шлана пптписује ппкрајински секретар или лице 

кпје пн пвласти. 

 

Кпнтрпла јавних набавки 

Члан 44.  

 

Кпнтрпла јавних набавки пбухвата кпнтрплу свих предузетих мера, аката и радои у 

ппступку планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци. 

Кпнтрплу мера, аката и радои у ппступку планираоа јавних набавки и изврщеоа 

закљушених угпвпра п јавним набавкама пбавља ппмпћник ппкрајинскпг секретара за 

материјалнп-финансијске ппслпве. 
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Кпнтрплу мера, аката и радои у вези са спрпвпђеоем ппступка јавних набавки, 

евидентираоа и архивираоа предмета пбавља ппмпћник ппкрајинскпг секретара за прпписе и 

ппщте правне ппслпве. 

Заппслени кпји имају струшна знаоа из пбласти предмета набавки и пбласти ппслпваоа 

Секретаријата (правне, екпнпмске, инфпрмаципне технплпгије, пбразпваоа и др.) дужни су да, 

пп захтеву лица задужених за кпнтрплу, пруже струшну ппмпћ приликпм кпнтрпле јавних 

набавки. 

Кпнтрпла мера, аката и радои у ппступку планираоа пбавља се у свакпј фази 

планираоа, кап и неппсреднп пре дпнпщеоа плана јавних набавки ‒ кап редпвна кпнтрпла.  

Кпнтрпла радои и аката у ппступку спрпвпђеоа јавних набавки пбавља се у свакпј фази 

ппступка спрпвпђеоа ‒ кап редпвна кпнтрпла.  

Ванредна кпнтрпла јавних набавки спрпвпди се пп налпгу ппкрајинскпг секретара, а 

мпже и без оегпвпг налпга акп ппстпје сазнаоа збпг кпјих је пптребнп спрпвести кпнтрплу. 

Предмет кпнтрпле планираоа јавних набавки и изврщеоа угпвпра нарпшитп пбухвата: 

1. нашин на кпји је испитиванп тржищте и дпкументацију кпја пптврђује спрпведене 

активнпсти; 

2. ппступак и нашин утврђиваоа прпцеоене вреднпсти јавне набавке; 

3. усаглащенпст планираних набавки с финансијским планпм Секретаријата; 

4. нашин и рпкпве плаћаоа; 

5.  друге неппхпдне радое. 

 Предмет кпнтрпле спрпвпђеоа јавних набавки нарпшитп пбухвата: 

1.  предлпге аката у ппступку јавних набавки за шију израду није надлежна Кпмисија; 

2.  друге неппхпдне радое. 

Ппмпћници ппкрајинскпг секретара, кап лица за кпнтрплу, свпјим парафпм на актима 

кпје су припремили шланпви Тима за планираое и Тима за спрпвпђеое, пптврђују изврщену 

кпнтрплу. 

 У слушају ванредне кпнтрпле ппмпћници ппкрајинскпг секретара састављају извещтај 

кпји садржи:  

1. разлпг  кпнтрпле; 

2.предмет кпнтрпле; 

3.датум изврщеоа кпнтрпле; 

4.име лица кпје је кпнтрплу изврщип; 

5.списак дпкументације над кпјпм је пстварен увид тпкпм кпнтрпле; 

6.налаз, преппруке и предлпг мера; 

7.пптпис лица за кпнтрплу.  

 

Правила кпмуникације с другпм угпвпрнпм странпм  

у вези са извршеоем угпвпра 

Члан 45.    

 

Кпмуникација с другпм угпвпрнпм странпм у вези са изврщеоем угпвпра п јавнпј 

набавци пдвија се писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм.  
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Кпмуникацију с другпм угпвпрнпм странпм у вези са изврщеоем угпвпра п јавнпј 

набавци пбављају шланпви Тима за спрпвпђеое. 

 

Члан 46.    

Тим за спрпвпђеое задужен је за квантитативни и квалитативни пријем дпбара, услуга 

или радпва, пднпснп пбавља пстале пптребне радое у вези с праћеоем изврщеоа угпвпра п 

јавнпј набавци.  

Пријем дпбара, услуга и радпва мпже се пбављати и кпмисијски.  

 

Правила и начин прпвере квантитета и квалитета исппручених дпбара, пружених услуга или 

изведених радпва   

Члан 47.  

 

Тим за спрпвпђеое, приликпм квантитативнпг и квалитативнпг пријема дпбара, услуга 

или радпва, прпверава да ли кплишина, врста и квалитет исппрушених дпбара, пружених услуга 

или изведених радпва пдгпварају угпвпренпм, пднпснп да ли су у свему у складу са захтеваним 

технишким спецификацијама и ппнудпм, п шему се сашиоава и записник. 

 Записник пптписује шлан Тима за спрпвпђеое и пвлащћени представник друге угпвпрне 

стране; сашиоавају се у два истпветна примерка, пд шега пп један примерак задржава свака 

страна.   

Правила ппступаоа у случају рекламација у вези са извршеоем угпвпра  

Члан 48.  

 

Када Тим за спрпвпђеое утврди да кплишина или квалитет исппруке не пдгпвара 

угпвпренпм, упућује писану рекламацију дпбављашу, у кпјпј се навпди у шему исппрука није у 

складу са угпвпреним.  

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 49.  

 

Правила пријема и пвераваоа рашуна и других дпкумената за плаћаое, кап и правила 

ппступка реализације угпвпрених пбавеза, прпписани су Правилникпм п прганизацији 

бучетскпг рашунпвпдства Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне 

заједнице.  

 

 

 

 

 

 



16 
 

Правила ппступка реализације  

угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа  

Члан 50.  

 

Када утврди разлпге за реализацију угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа, Тим 

за јавне набавке прпверава испуоенпст услпва за реализацију угпвпрених средстава 

финансијскпг пбезбеђеоа и ‒ укпликп су за тп испуоени услпви ‒ пбавещтава Сектпр за 

материјалнп-финансијске ппслпве, задужен за реализацију угпвпрених средстава финансијскпг 

пбезбеђеоа у складу с важећим прпписима.  

 

Негативне референце 

Члан 51. 

 

Све прганизаципне јединице пбавещтавају Тим за јавне набавке п ппстпјаоу дпказа за 

негативне референце. Дпкази се прикупљају у тпку ппступка јавне набавке, захтева за защтиту 

права и изврщеоа угпвпра. 

Тим за спрпвпђеое пдмах, без пдлагаоа, дпставља Управи за јавне набавке дпказ 

негативне референце.  

 

Правила стављаоа дпбара на распплагаое кприсницима унутар наручипца 

Члан 52.  

 

Тим за јавне набавке стара се п стављаоу дпбра на распплагаое заппсленима у 

Секретаријату, п шему впди евиденцију. 

 

Правила ппступаоа у вези са изменпм угпвпра  

Члан 53.  

 

Укпликп су испуоени закпнпм прпписани услпви за измену угпвпра п јавнпј набавци, Тим 

за спрпвпђеое израђује предлпг пдлуке п измени угпвпра и предлпг анекса угпвпра, кпје 

дпставља на пптпис пвлащћенпм лицу; 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.      

Ппступаое у случају пптребе за птклаоаоем грешака у гарантнпм рпку  

Члан 54.  

 

Укпликп Тим за спрпвпђеое пткрије грещке у тпку гарантнпг рпка, п тпме пбавещтава 

другу угпвпрну страну.  

Тим за спрпвпђеое прпверава испуоенпст услпва за реализацију угпвпренпг средства 

финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку и ‒ укпликп су за тп 

испуоени услпви ‒ пбавещтава Сектпр за материјалнп-финансијске ппслпве, кпји реализује 

средствп пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку. 
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Тим за спрпвпђеое пдмах, без пдлагаоа, дпставља Управи за јавне набавке исправу п 

реализпванпм средству пбезбеђеоа.  

 

Правила за састављаое извештаја (анализе) п извршеоу угпвпра  

Члан 55.  

 

Тим за спрпвпђеое прати изврщеое угпвпра кпји су реализпвани у једнпм трпмесешју, п 

шему сашиоава извещтај кпји садржи:  

- ппис тпка изврщеоа угпвпра; 

- укупну реализпвану вреднпст угпвпра;  

- упшене прпблеме тпкпм изврщеоа угпвпра;  

- евентуалне предлпге за ппбпљщаое; 

- друге ппдатке. 

Завршна пдредба  

Члан 56.  

 

Овај правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјавиће се на интернет страници 

Секретаријата. 

 

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Брпј: 128-404-92/2014 

У Нпвпм Саду, 12.03.2014. гпдине 

 

 

 

                                                                                                      ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                                                                        Mgr. Deli Andor 
                                                                                                         (мр Андпр Дели) 

 


