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   На пснпву шлана 49. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 91/2019) 
и шл. 35. Статута Сппртскпг савеза ппщтине Параћин Управни пдбпр, Сппртскпг савеза ппщтине 
Параћин на седници пдржанпј дана 07.05.2021 гпд, дпнпси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке 

Сппртскпг савеза ппштине Параћин (ССПП) 

 

 

I - Предмет уређиваоа 
Члан 1. 

Овим Правилникпм се, у складу са закпнпм кпјим се уређују јавне набавке (даље: Закпн)  
ближе уређује нашин планираоа, спрпвпђеое ппступка јавне набавке и изврщеоа угпвпра п јавнпј 
набавци Сппртскпг савеза ппщтине Параћин – у даљем тексту ССОП (нашин кпмуникације, правила, 
пбавезе и пдгпвпрнпст лица и прганизаципних сектпра), нашин планираоа и спрпвпђеоа набавки 
на кпје се закпн не примеоује, кап и набавки друщтвених и других ппсебних услуга. 

  

II – Примена 

Члан 2. 
             Овај Правилник је намеоен свим сектприма ССОП, кпји су укљушени у планираое јавних 
набавки, спрпвпђеое ппступака јавних набавки, изврщеое угпвпра п јавним набавкама, затим 
планираое и спрпвпђеое набавки на кпје се закпн не примеоује, кап и набавки друщтвених и 
других ппсебних услуга.  
             Рукпвпдипци свих сектпра су у пбавези да уппзнају свпје заппслене са пбавезама, правима, 
нашинпм ппступаоа, прпписаним пвим Правилникпм. 

 

III – Значеое упптребљених ппјмпва 
Члан 3. 

Јавна набавка је набавка на пснпву угпвпра п јавнпј набавци дпбара, услуга или радпва кпје 
набавља један или вище сектпра ССОП пд привредних субјеката, на нашин и ппд услпвима 
прпписаним Закпнпм и пвим Правилникпм. 

Наручилац је заједнишки ппјам за јавнпг нарушипца и сектпрскпг нарушипца. 
Набавка кпја је изузета пд примене Закпна јесте набавка дпбара, услуга или радпва, кпји су 

пптребни за пбављаое делатнпсти ССОП, а на кпју се не примеоују пдредбе Закпна. 
Набавка друштвених и других ппсебних услуга су услуге наведене у прилпгу 7. ЗЈН. 
План набавки је гпдищои план набавки нарушипца, кпје ће нарушилац спрпвпдити у тпку 

календарске гпдине и кпји садржи ппдатке из шлана 88. Закпна.     
Привредни субјект је свакп лице или група лица, кпје на тржищту нуди дпбра, услуге или 

радпве.  
Ппнуђач је привредни субјект кпји је ппднеп ппнуду. 
Кандидат је привредни субјект кпји је ппднеп пријаву у рестриктивнпм ппступку, 

кпнкурентнпм ппступку са прегпвараоем, прегпварашкпм ппступку, кпнкурентнпм дијалпгу или 
партнерству за инпвације. 

Дпкументација п набавци је сваки дпкумент у кпме се пписују или утврђују елементи 
набавке или ппступка, а кпји укљушује јавни ппзив, претхпднп инфпрмативнп или перипдишнп 
индикативнп пбавещтеое у слушају када се пнп кпристи кап јавни ппзив, пбавещтеое п 
усппстављаоу система квалификације, пписну дпкументацију и кпнкурсну дпкументацију. 
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Кпнкурсна дпкументација је дпкументација кпја садржи технишке спецификације, услпве 
угпвпра, пбрасце дпкумената кпје ппднпсе привредни субјекти, инфпрмације п прпписаним 
пбавезама и другу дпкументацију и ппдатке пд знашаја за припрему и ппднпщеое пријава и ппнуда. 

Угпвпр п јавнпј набавци је теретни угпвпр закљушен у писанпј или електрпнскпј фпрми 
између једнпг или вище ппнуђаша и једнпг или вище нарушилаца, кпји за предмет има набавку 
дпбара, пружаое услуга или извпђеое радпва у складу са Закпнпм. 

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавке је лице кпје спрпвпди ппступке набавки, 
кап и набавки на кпје се Закпн не примеоује за све сектпре ССОП. 

Сектпр за рачунпвпдствп и материјалнп финансијске ппслпве пбавља ппслпве кпји се 
пднпсе на планираое и изврщеое прихпда и расхпда ССОП у складу са Правилникпм п 
систематизацији и унутращопј прганизацији радних места. 

Реализацију и праћеое извршеоа угпвпра п јавним набавкама, врще надлежна лица у 
складу са важећим прпписима и кприсници набавке. 

Кприсник набавке -сектпри ССОП.  
 

Ппште мере за спречаваое кпрупције 
Члан 4. 

             Сва лица кпја ушествују у ппступку јавне набавке, су у пбавези да предузму све пптребне 
мере какп не би дпщлп дп кпрупције у планираоу јавних набавки, у ппступку јавне набавке или 
тпкпм изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, какп би се кпрупција правпвременп пткрила, какп би 
биле птклпоеое или умаоеое щтетне ппследице кпрупције и какп би ушесници у кпрупцији били 
кажоени у складу са ЗЈН и пвим Правилникпм.  

Члан 5. 
            Нарушилац је у пбавези да пдбије ппнуду кап неприхватљиву, акп између псталпг, ппстпје 
ваљани дпкази п ппвреди кпнкуренције или кпрупције. 
 

Члан 6. 
           Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавке или билп кпје другп лице ангажпванп кпд 
Нарушипца, кпје има ппдатке п ппстпјаоу кпрупције у јавним набавкама дужнп је да п тпме пдмах 
пбавести Oвлащћенп лице Нарушипца, кпји је надлежан да пбавести државни прган надлежан за 
бпрбу прптив кпрупције и надлежнп тужилащтвп.   
 
 

IV - Начин планираоа набавки 
Члан 7. 

Правилникoм се уређују ппступак планираоа набавки, рпкпви израде и дпнпщеоа плана 
набавки, измена плана набавки, пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти сектпра, надзпр над изврщеоем, 
извещтаваое, кап и друга питаоа пд знашаја за ппступак планираоа.  

 
  Члан 8. 

План набавки дпнпси се на гпдищоем нивпу и садржи пбавезне елементе пдређене 
Закпнпм и ппдзакпнским актпм и мпра бити усклађен са бучетпм  ССОП.  

План јавних набавки и све оегпве касније измене или дппуне пбјављују се на Ппрталу јавних 
набавки и  интернет страници ССОП у рпку пд  десет (10) дана пд дана дпнпщеоа. 

Изменпм и дппунпм Плана јавних набавки сматра се: 
- планираое нпве јавне набавке; 
- измене предмета јавне набавке и  
- ппвећаое прпцеоене вреднпсти јавне набавке за вище пд 10%. 

              Нарушилац мпже да ппкрене ппступак јавне набавке акп је набавка предвиђена у гпдищоем 
плану јавних набавки. 
              У изузетним слушајевима, када јавну набавку није мпгуће унапред планирати, нарушилац 
мпже да ппкрене ппступак јавне набавке и акп набавка није предвиђена у плану јавних набавки у 
складу са закпнпм. 
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Ппред Плана јавних набавки из става 1. пвпг шлана, Нарушилац ппсебнп планира и набавке 
на кпје се закпн не примеоује, кпји садржи ппдатке п укупнпј вреднпсти набавки пп свакпм пснпву 
за изузеће. 
 

Критеријуми за планираое набавки 
Члан 9. 

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, гпдищои 
прпграми ппслпваоа, 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.  
           Наведени критеријуми се узимају у пбзир и приликпм дпнпщеоа пдлуке п тпме кпје ће се 
набавке уврстити у план набавки и спрпвести у текућпј гпдини кап у пдређиваоу редпследа 
припритета набавки. 
           Ппступак планираоа ппшиое утврђиваоем стварних пптреба за предметима набавке, кпје су 
неппхпдне за несметанп пбављаое делатнпсти, кпјима се пбезбеђује кпнтинуитет ппслпваоа и 
пстварeое стратещких циљева и пдпбрених прпјеката, кап и пне кпд кпјих неспрпвпђеое ппступка 
представља ризик за птежанп пбављаое делатнпсти уз велике трпщкпве.  
 Кпд набавки кпд кпјих су трпщкпви пдржаваоа и ремпнта ппстпјеће ппреме већи пд трпщкпва 
набавке ппреме, преднпст ће се дати набавци нпве ппреме у пднпсу на пдржаваое и ремпнт. 
                      

Начин исказиваоа пптреба и утврђиваое стварних пптреба 
предмета набавке 

Члан 10. 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавке задуженп је за кппрдинацију ппступка 

планираоа.  
У сарадои са Овлащћеним лицима Нарушипца и Сектпрпм за рашунпвпдствп и материјалнп 

финансијске ппслпве утврђује и исказује пптребе за предметима јавних набавки, пднпснп ппис 
предмета, кплишину, прпцеоену вреднпст, перипд закљушеоа угпвпра, време ппкретаоа ппступака 
јавних набавки, пквирни рпк трајаоа угпвпра итд. Припрема Предлпг набавке (Прилпг 8.) и 
дпставља Овлащћенпм лицу Нарушипца пре усвајаоа Усклађенпг предлпга гпдищоег прпграма 
ССОП за ту ппслпвну гпдину. 

. 
 
 

 



6 
 

 
Пдређиваое предмета набавке и техничких спецификација предмета набавке 

Члан 11. 
У Предлпгу набавке пдређује се предмет јавне набавке и предлажу технишке спецификације. 
Предмет набавке мпгу бити дпбра, услуге или радпви кпји су пдређени у складу са Закпнпм 

и Опщтим решникпм набавки (Common Procurement Vocabulary – CPV). 
Технишким спецификацијама пдређује се предмет јавне набавке у складу са Закпнпм и 

критеријумима за планираое јавних набавки, такп да се предмет јавне набавке ппище на 
једнпставан, пбјективан, лпгишнп разумљив нашин.  

Укпликп је предлпг набавке, извпђеое радпва, саставни деп предлпга мпра бити технишка 
дпкументација, дпзвпле кап и пстала неппхпдна дпкументација у складу са ппзитивним прпписима. 

 
Правила и начин пдређиваоа прпцеоене вреднпсти јавне набавке 

            Члан 12. 
У Предлпгу набавке пдређује се прпцеоена вреднпст јавне набавке за кпјпм је исказана 

пптреба, у складу са траженпм спецификацијпм и траженпм кплишинпм, а кпд радпва, прпцеоена 
вреднпст се пдређује на пснпву вреднпсти из технишке дпкументације, студије пправданпсти са 
идејним прпјектпм, прпјекта за грађевинску дпзвплу или прпјекта за извпђеое радпва или 
предмера и предрашуна радпва израђенпг пд стране надлежнпг лица. Прпцеоена вреднпст 
предмета јавне набавке мпра да буде пбјективна, заснпвана на спрпведенпм испитиваоу и 
истраживаоу тржищта предмета јавне набавке, кпја укљушује прпверу цене, квалитета, перипда 
гаранције, пдржаваое и сл. и мпра да буде валидна у време ппкретаоа ппступка.  

         Прпцеоена вреднпст предмета јавне набавке исказује се у динарима, без ппреза на дпдату 
вреднпст, а пбухвата прпцену укупних плаћаоа кпје ће изврщити нарушилац, укљушујући све ппције 
угпвпра и мпгуће прпдужеое угпвпра, укпликп је предвиђенп у кпнкурснпј дпкументацији. Акп 
нарушилац предвиђа исплату награде или накнаде ппнуђашима или кандидатима, дужан је да 
вреднпст награде или накнада урашуна у изнпс прпцеоене вреднпсти предмета јавне набавке. 

      У слушају пквирнпг сппразума и система динамишке набавке, прпцеоена вреднпст предмета 
јавне набавке пдређује се кап максимална вреднпст свих угпвпра предвиђених за време трајаоа тпг 
пквирнпг сппразума или система динамишке набавке.      

     У слушају партнерства за инпвације прпцеоена вреднпст предмета јавне набавке пдређује се 
кап максимална прпцеоена вреднпст свих активнпсти истраживаоа и развпја кпја ће да се 
спрпвпде тпкпм свих фаза предвиђенпг партнерства укљушујући и вреднпст дпбара, услуга или 
радпва кпји ће бити развијени и набављени накпн заврщетка предвиђенпг партнерства. 

         Одређиваое прпцеоене вреднпсти предмета јавне набавке не мпже да се врщи на нашин на 
кпји има за циљ избегаваое примене пвпг закпна, нити у тпм циљу мпже да се врщи ппдела јавне 
набавке на вище набавки.     

         
Начин испитиваоа и истраживаоа тржишта предмета набавке 

Члан 13. 
 У ппшетнпј фази планираоа, испитује се и истражује тржищте свакпг ппјединашнпг предмета 

набавке и тп такп щтп се испитује степен развијенпсти тржищта, уппређују цене вище пптенцијалних 
ппнуђаша, прати квалитет, перипд гаранције, нашин и трпщкпви пдржаваоа, рпкпви исппруке, 
ппстпјећи прпписи и стандарди, мпгућнпсти на тржищту за задпвпљаваое пптреба нарушипца на 
другашији нашин и другп. 

Испитује и истражује се тржищте на неки пд следећих нашина: 
- кприсник мпже да тражи или да узме у пбзир савет независних струшоака, надлежних пргана или 
привредних субјеката у вези са припремпм и спрпвпђеоем ппступка јавне набавке, ппд услпвпм да 
се тиме не нарущавају нашела пбезбеђиваоа кпнкуренције и забране дискриминације, једнакпсти 
привредних субјеката и транспарентнпсти; 
- административнпм анализпм у циљу прикупљаоа ппдатака, кпја пбухвата разлишите извпре јавнп 
дпступних ппдатака п пдређеним радпвма, дпбрима и услугама кпји су предмет набавке и ппдатака 
п тржищту на кпме су такви радпви, дпбра и услуге дпступни; 
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- испитиваоем претхпдних искустава у набавци истпг предмета набавке (ппстпјеће набавке и 
ппдаци п дпбављашима и угпвприма);    
- примарнп сакупљаое ппдатака (путем интернета, анкете, упитника....); 
- на други ппгпдан нашин, имајући у виду сваки  предмет набавке ппјединашнп. 

 
Пдређиваое пдгпварајуће врсте ппступка јавне набавке 

и утврђиваое списка свих предмета набавки дпбара, услуга и радпва 
Члан 14. 

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавке уз пбавезну кпнсултацију са 
Рашунпвпдственим референтпм ССОП, пдређује врсту ппступка јавне набавке, впдећи рашуна п тпме 
да предмет јавне набавке представља технишку, технплпщку, функципналну и другу пбјективнп 
пдредиву целину. 

Одређиваое прпцеоене вреднпсти предмета јавне набавке не мпже да се врщи на нашин 
да има за циљ избегаваое примене наведенпг закпна, нити у тпм циљу мпже да се врщи ппдела 
предмета јавне набавке на вище набавки. 

Накпн утврђиваоа списка свих предмета набавки, пдређује се укупна прпцеоена вреднпст 
свих ппјединашниx набавки на нивпу нарушипца-ССОП. 

 
Начин пдређиваоа перипда на кпји се угпвпр п  јавнпј набавци закључује 

Члан 15. 
Овлащћенп лице Нарушипца и/или надлежни прган Нарушипца пдређују перипд на кпји се 

угпвпр п јавнпј набавци закљушује, у складу са важећим прпписима и реалним пптребама 
нарушипца, нашелпм екпнпмишнпсти и ефикаснпсти. 

 
Пдређиваое времена ппкретаоа ппступка набавке 

Члан 16. 
Време ппкретаоа ппступака јавних набавки пдређује Овлащћенп лице Нарушипца и/или 

надлежни прган Нарушипца, у складу са претхпднп дефинисаним пквирним датумима закљушеоа и 
изврщеоа угпвпра, на пснпву пптреба имајући у виду врсту ппступак  јавне набавке кпји се 
спрпвпди за сваки предмет набавке, пбјективне рпкпве за припрему и дпстављаое ппнуда, кап и 
прпписане рпкпве  захтева за защтиту права.  

 
Испитиваое пправданпсти резервисане јавне набавке 

Члан 17. 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавке, кап резултат истраживаоа тржищта свакпг 

предмета набавке, пдређује да ли је пправданп (мпгуће и пбјективнп) спрпвести резервисану јавну 
набавку.  

О свпјпј пцени пправданпсти Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавке уз План 
набавки, дпставља Овлащћенпм лицу Нарушипца и/или надлежнпм пргану Нарушипца 
пбразлпжеое. 

 
Израда и дпнпшеое плана набавки 

Члан 18. 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки припрема План јавних набавки, кап и План 

набавки на кпје се закпн не примеоује и дпставља их Овлащћенпм лицу Нарушипца. 
Нарушилац дпнпси гпдищои План јавних набавки, истпвременп са усвајаоем Усклађенпг 

предлпга гпдищоег прпграма ССОП за ту ппслпвну гпдину. 
План јавних набавки, мпра да садржи ппдатке предвиђене шл. 88. Закпна.  
Нарушилац, мпже да дпнесе План набавки на кпје се Закпн не примеоује у складу са шл. 11., 

12., 13., 14., 15. и шл. 27, кпји не пбјављује на свпјпј интернет страници. 
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Члан 19. 
План јавних набавки пбјављује Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки на Ппрталу 

јавних набавки и на интернет страници ССОП у рпку пд 10 (десет) дана пд дана дпнпщеоа. 
План јавних набавки мпже да се измени увек када ппстпји пптреба, а пбавезнп када је 

пптребнп ппвећати прпцеоену вреднпст јавне набавке за вище пд 10%, када је пптребнп изменити 
предмет јавне набавке или планирати јавну набавку. 

Измене и дппуне Плана јавних набавки, дпнпсе се у ппступку кпји је прпписан за дпнпщеое 
плана јавних набавки и када су испуоени услпви прпписани Закпнпм. 

Измене и дппуне плана јавних набавки, Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки, 
пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет страници ССОП у рпку пд 10 (десет) дана пд дана 
дпнпщеоа. 

 

V - Циљеви ппступка јавне набавке 
Члан 20. 

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;  
7) благпвременп и ефикаснп спрпвпђеое ппступка јавне набавке за пптребе несметанпг 

пдвијаоа прпцеса рада нарушипца и благпвременпг задпвпљаваоа пптреба нарушипца, 
8) дефинисаое ппщтих мера за спрешаваое кпрупције у јавним набавкама. 

 

VI - Кпмуникација у ппслпвима јавних набавки, дпстављаое и 
пријем писмена 

Члан 21. 
Нарушилац и привредни субјекти у ппступку јавне набавке кпмуникацију врще путем 

Ппртaла јавних набавки, пднпснп путем ппщте, курирске службе и електрпнским путем – слаоем 
електрпнске ппщте у складу са пдредбама пвпг закпна и упутствпм за кприщћеое Ппртала јавних 
набавки из шл. 184. пвпг закпна. 

Кпмуникација путем ппщте, курирске службе пднпснп оихпвим кпмбинпваоем са 
електрпнским средствама је предвиђенп у слушајевима прпписаним шл. 45. став 3. Закпна када 
кпмуникација и размена ппдатака електрпнским средствима на Ппрталу јавних набавки, кпје се 
пднпсе на ппднпщеое дела ппнуде, пријаве, плана или дизајна, нису пбавезни. 

Накпн птвараоа ппнуда, садржину записника п птвараоу ппнуда и друга питаоа пд знашаја 
за ппступак птвараоа ппнуда је прпписала Канцеларија за јавне набавке ппдзакпнским актима, а 
накпн пдщтампанпг примерка записника, свака пристигла електрпнска ппнуда се щтампа и пплаже у 
ппсебан пмпт списа, па се евидентира у већ фпрмиран предмет за предвиђену јавну набавку.  

Делпви ппнуде, кпји се не мпгу ппднети електрпнским путем, предају се у затвпренпј 
кпверти, пднпснп кутији у канцеларији ССОП, Б.Крсманпвића 45. Лице задуженп за спрпвпђеое 
ппступка набавки задуженп је за пријем дела ппнуда кпје није мпгуће дпставити електрпнским 
путем . Исту има пбавезу да заведе у тренутку пријема, при шему пбавезнп мпра назнашити датум и 
време пријема дела ппнуде. 

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки издаје ппнуђашу пптврду пријема. 
Укпликп Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки утврди неправилнпсти приликпм 

пријема делпва ппнуде (нпр. деп ппнуде није пзнашен кап ппнуда, дпстављена је птвпрена или 
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пщтећена кпверта и сл.) дужан је да п тпме сашини службену белещку и дпстави је Овлащћенпм 
лицу Нарушипца. 

Примљене делпве ппнуде  Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки шува у извпрнпм 
дпстављенпм пблику дп птвараоа ппнуда када их предаје Кпмисији за јавне набавке. 

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки кап и сви заппслени кпји су имали увид у 
ппдатке п дпстављеним ппнудама билп електрпнским путем или путем ппщте, дужни су да шувају 
ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша, ппднпсилаца пријава, кап и ппдатке п 
ппднетим ппнудама, пднпснп пријавамa, дп птвараоа ппнуда, пднпснп пријава. 

 
Члан 22. 

Електрпнску ппщту друга лица дпстављају на имејл 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. 

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки је дужнп да заведе у делпвпднику за јавне 
набавке ССОП, сву електрпнску ппщту кпју је упптребпм и-мејл налпга или на други пдгпварајући 
нашин неппсреднп примилп пд других лица, а кпја садржи акте кпјима се ппкреће, дппуоава, меоа, 
прекида или заврщава нека службена радоа, пднпснп ппслпвна активнпст. 

 
Члан 23. 

Сва акта у ппступку јавне набавке пптписује Овлащћенп лице Нарушипца, а парафира и Лице 
задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки, изузев аката кпје у складу са пдредбама Закпна 
пптписује Кпмисија за јавну набавку.  

 

VII - Спрпвпђеое ппступка јавне набавке 
Захтев за Ппкретаое ппступка јавне набавке 

 
Члан 24. 

Одлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке дпнпси Овлащћенп лице Нарушипца на пснпву 
Плана јавних набавки на пбрасцу Прилпг бр.1. кпји шини саставни деп пвпг правилника. 

Одлука из ст.1. пвпг шлана дпставља се Лицу задуженпм за спрпвпђеое ппступка набавки. 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки на пснпву Одлуке из ст.1. пвпг шлана 

ппднпси Захтев за ппкретаое ппступка јавне набавке на пбрасцу Прилпг 2. кпји шини саставни деп 
пвпг правилника.  

Захтевпм се пдређује предмет јавне набавке, прпцеоена вреднпст, технишка спецификација, 
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, 
такп да не кпристи дискриминатпрске услпве.   
 

  Члан 25.  
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки уз Захтев за ппкретаое ппступка јавне 

набавке дпставља Овлащћенпм лицу Нарушипца 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.  

ССОП упућује Канцеларији за јавне набавке, захтев за дпбијаое мищљеоа п пснпванпсти 
примене прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа јавнпг ппзива за ппднпщеое ппнуда.  
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Члан 26. 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки дужнп је да у Захтеву наведе све утврђене 

елементе, а нарпшитп да ли је јавна набавка предвиђена Планпм набавки нарушипца за текућу 
гпдину.   

Пппуоен и пптписан Захтев Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки исти дпставља 
Рашунпвпдственпм референту ССОП (надлежнп лице за финансије) кпји свпјим пптписпм пптврђује 
да су пбезбеђена финансијска средства за предвиђену набавку. Укпликп надлежнп лице за 
финансије не пптпище Захтев, у делу Захтева какп је предвиђенп, сматра се да је Захтев пдбашен и 
да набавку није мпгуће спрпвести.  

Захтев кпји садржи све напред наведене елементе и сагласнпст надлежнпг лица за 
финансије, уз пбразац Прилпг 3. –Технишке спецификације кпји шини саставни деп пвпг правилника 
дпставља се на пдпбреое Овлащћенпм лицу Нарушипца, кпји пптписује и пверава ппднети Захтев. 
 

Начин ппступаоа пп пдпбренпм захтеву за ппкретаое ппступка јавне набавке 
Члан 27. 

Накпн пдпбренпг Захтева пд стране Овлащћенпг лица Нарушипца Лице задуженп за 
спрпвпђеое ппступка набавки без пдлагаоа сашиоава предлпг Одлуке п спрпвпђеоу ппступка 
јавне набавке (Прилпг 4.), кпји садржи све пптребне елементе прпписане шл. 91. Закпна. 
и исту дпставља Овлащћенпм лицу Нарушипца на пптпис. 

Ппступак јавне набавке, сматра се ппкренутим слаоем на пбјављиваое јавнпг ппзива и 
других пгласа кпји се кпристе кап јавни ппзив, псим у слушају прегпварашкпг ппступка без 
пбјављиваоа јавнпг ппзива када се ппступак сматра ппкренутим данпм слаоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда. 
 
Начин именпваоа чланпва кпмисије за јавну набавку, пднпснп лица кпја спрпвпде ппступак јавне 

набавке 
Члан 28. 

Чланпви Кпмисије за јавне набавке се именују Одлукпм п спрпвпђеоу ппступка јавне 
набавке, кпју дпнпси Овлащћенп лице Нарушипца. 

Кпмисија мпра да има непаран брпј шланпва, а најмаое три шлана.  
Акп прпцеоена вреднпст јавне набавке не прелази изнпс пд 3.000.000 дин., Нарушилац није 

дужан да именује Кпмисију за јавну набавку, у кпм слушају ппступак јавне набавке спрпвпди лице 

кпје именује Нарушилац - Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки. Тп лице кпје Нарушилац 
именује, не мпра бити ни службеник за јавне набавке, ни правник, већ пнп мпже бити билп кпје 
струке. 

У Кпмисији за јавну набавку, један шлан мпра да буде лице кпје има стешенп виспкп 
пбразпваое из правне наушне пбласти на студијама другпг степена (диплпмске академске студије - 
мастер, специјалистишке академске студије, специјалистишке струкпвне студије), пднпснп виспкп 
пбразпваое кпје је закпнпм изједнашенп са академским називпм мастер на пснпвним струдијама у 
трајаоу пд најмаое шетири гпдине или службеник за јавне набавке са виспким пбразпваоем на 
студијама другпг степена (диплпмске академске студије - мастер, специјалистишке академске 
студије, специјалистишке струкпвне студије), пднпснп виспкп пбразпваое кпје је закпнпм 
изједнашенп са академским називпм мастер на пснпвним струдијама у трајаоу пд најмаое шетири 
гпдине или лице кпје је стеклп сертификат за службеника за јавне набавке дп дана на ступаоу пвпг 
закпна. 

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.  

Кпмисија за јавну набавку, предузима све радое у ппступку, а нарпшитп припрема пгласе п 
јавнпј набавци, кпнкурсну дпкументацију, врщи струшну пцену ппнуда и пријава, припрема 
извещтаје п ппступку јавне набавке, пбавља пптребну кпмуникацију у ппступку јавне набавке у 
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складу са пдредбама пвпг закпна и предузима пптребне радое у слушају ппднпщеоа захтева за 
защтиту права. 

Накпн птвараоа ппнуда или пријава, представник Нарушипца (Овлащћенп лице Нарушипца, 
Кпмисија за јавну набавку, пднпснп Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке) 
пптписују изјаву п ппстпјаоу или неппстпјаоу сукпба интереса (Прилпг 5.). 
 
Начин пружаоа стручне ппмпћи кпмисији, пднпснп лицима кпја спрпвпде ппступак јавне набавке 

Члан 29. 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки  дужнп је да у пквиру свпје надлежнпсти 

пружи ппмпћ Кпмисији.  
Укпликп Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки не пружи ппмпћ Кпмисији или не 

пружи ппмпћ Кпмисији захтеванпм у рпку, Кпмисија пбавещтава Овлащћенп лице Нарушипца, кпји 
ће предузети све пптребне мере предвиђене ппзитивним прпписима за неппщтпваое радних 
пбавеза.  

 
Начин ппступаоа у тпку израде кпнкурсне дпкументације 

Члан 30. 
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 и ппднесу ппнуду, пднпснп пријаву. 

Кпнкурсна дпкументација мпра да садржи елементе прпписане ппдзакпнским актпм кпјим 
су уређени пбавезни елементи кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки. 

Кпмисија је дужна да, у складу са Закпнпм, ппдзакпнским актима, Одлукпм п спрпвпђеоу 
ппступка, спрпведе све радое пптребне за реализацију јавне набавке.  

 
Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа и 

измене и дппуне кпнкурсне дпкументације 
Члан 31. 

              Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа и пптребне измене и дппуне кпнкурсне 
дпкументације, сашиоава Кпмисија за јавну набавку. 
               Чланпви и заменици шланпва су пдгпвпрни за дпдатне инфпрмације и ппјащоеоа кпја се 
пднпсе на технишке спецификације, критеријуме за избпр привреднпг субјекта у виду испуоенпсти 
услпва за пбављаое прпфесипналне делатнпсти, финансијскпг и екпнпмскпг, технишкпг и струшнпг 
капацитета. 
               Чланпви и  заменици шланпва су пдгпвпрни за дпдатне инфпрмације и ппјащоеоа кпја се 
пднпсе на сва пстала питаоа и кпнкурсну дпкументацију. 
 

Пбјављиваое у ппступку јавне набавке 
Члан 32. 

Ппступак јавне набавке сматра се ппкренутим, слаоем на пбјављиваое јавнпг ппзива, 
ппзива за ппднпщеое пријава или ппзива за ппднпщеое ппнуда или прегпвараое у систему 
квалификације, кап и слаоем на пбјављиваое кпнурсне дпкументације на Ппрталу јавних набавки, 
псим у слушају прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа јавнпг ппзива, када се ппступак сматра 
ппкренутим данпм слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 

У слушају да кпнкурсна дпкументација не мпже да се пбјави путем електрпнских средстава 
на Ппрталу јавних набавки, из разлпга наведених у шл. 45. став 3. закпна, нарушипци су дужни да у 
јавнпм ппзиву или у ппзиву за ппднпщеое пријава или ппзиву за ппднпщеое ппнуда или 
прегпвараое у систему квалификације наведу да ће кпнкурсна дпкументација бити ппслата 
средствима кпја нису електрпнска. 

Акп нарушилац у рпку за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни дпкументацију п набавци, 
дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне ппщаље на пбјављиваое на Ппрталу јавних набавки, 
пднпснп стави на распплагаое на исти нашин кап и пснпву дпкументацију, у рпку и на нашин 
предвиђен закпнпм. 
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Објављиваое пгласа п јавнпј набавци, кпнкурсне дпкументације и других аката у ппступку 
јавне набавке врщи Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки, у складу са Закпнпм.  

 
Птвараое ппнуда 

Члан 33. 
Ппнуда се ппднпси електрпнским средствима путем Ппртала јавних набавки у складу са 

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

електрпнским путем у складу са шл. 140. закпна и у складу са ппдзакпнским актпм. 
Ппнуде се птварају пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, пднпснп истпг дана. 
Отвараое ппнуда у ппступку јавне набавке је јавнп, псим у слушајевима предвиђеним 

закпнпм. У слушају када искљушује јавнпст, Нарушилац је дужан да дпнесе пдлуку кпјпм пдређује 
разлпге за искљушеое јавнпсти и да ли се искљушеое јавнпсти пднпси и на представнике ппнуђаша. 

Забраоенп је даваое инфпрмација п примљеним ппнудама дп птвараоа ппнуда, при шему 
су сва лица у пбавези да шувају ппнуде такп да не дпђу у ппсед непвлащћених лица. 

О ппступку птвараоа ппнуда впди се ппсебан записник.  
Накпн птвараоа ппнуда, Ппртал јавних набавки фпрмира записник п птвараоу ппнуда и 

аутпматски га ставља на распплагаоу нарушипцу, шиме се ппступак птвараоа ппнуда путем Ппртала 
јавних набавки заврщава. 

 
Начин ппступаоа у фази стручне пцене ппнуда 

Члан 34. 
Накпм птвараоа ппнуда, пднпснп пријава, Кпмисија врщи преглед, струшну пцену и 

рангираое ппнуда, пднпснп пријава, на пснпву услпва и захтева из дпкументације п набавци и 
сашиоава Извещтај п ппступку јавне набавке у складу шл. 145. Закпна. (Прилпг 6). 

Извещтај п ппступку јавне набавке, мпра да садржи следеће ппдатке: 
1) предмет јавне набавке, прпцеоену вреднпст јавне набавке укупнп и ппсебнп за сваку 

партију; 
2) вреднпст угпвпра, пквирнпг сппразума или система динамишке набавке; 
3) пснпвне ппдатке п ппнуђашима пднпснп кандидатима; 
4) назив изабранпг ппнуђаша пднпснп кандидата, разлпге збпг кпјих је оегпва ппнуда 

изабрана пднпснп пријава прихваћена, деп угпвпра или пквирнпг сппразума кпји ће 
изврщавати ппдизвпђаш и називе ппдизвпђаша акп ппстпје; 

5) резултате пцене ппнуда и испуоенпсти критеријума за квалитативни избпр привреднпг 
субјекта и акп је примеоивп, критеријума или правила за смаоеое брпја кандидата, 
ппнуда и рещеоа и тп: 
1) називе, изабраних кандидата или ппнуђаша п разлпге за оихпв избпр: 
2) називе пдбијених/искљушених кандидата или ппнуђаша, разлпге за пдбијаое оихпвих 

пријава или ппнуда и ппнуђену цену тих ппнуда; 
6) разлпге за пдбијаое ппнуда за кпје се устанпви да су неупбишајенп ниске; 
7) нашин рангираоа ппнуда; 
8) пкплнпсти кпје пправдавају примену прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа 

јавнпг ппзива; 
9) пкплнпсти кпје пправдавају примену кпнкурентнпг ппступка са прегпвараоем и 

кпнкурентнпг дијалпга кпје спрпвпди јавни нарушилац; 
10) разлпге збпг кпјих је нарушилац пдлушип да пбустави ппступак јавне набавке; 

11) разлпге из шл. 45. ст. 3 и 5  пвпг закпна збпг кпјих нису кприщћена електрпнска средства 
за ппднпщеое ппнуда; 

12) сукпб интереса кпји је утврђен и мере кпје су ппвпдпм тпга предузете, када је тп 
примеоиванп; 

13) пбразлпжеое разлпга збпг кпјих предмет јавне набавке није ппдељен у партије у складу 
са шл. 36. став 2. пвпг закпна.  

         Урађен Извещтај из става 1. пвпг шлана дпставља се Овлащћенпм лицу Нарушипца на сагласнпст 
кпју пптврђује свпјим пптписпм.  
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Дпнпшеое пдлуке у ппступку 

Члан 35. 
У складу са Извещтајем п струшнпј пцени ппнуда, Кпмисија за јавну набавку припрема 

предлпг Одлуке п дпдели угпвпра, предлпг пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума, предлпг 
пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке, пднпснп предлпг пдлуке п признаваоу квалификације, 
кпји мпра бити пбразлпжен и мпра да садржи ппдатке из извещтаја п струшнпј пцени ппнуда и 
упутствп п правнпм средству.  

Кпмисија за јавну набавку припрема и предлпг пдлуке п искљушеоу кандидата у 
рестриктивнпм ппступку, кпнкурентнпм ппступку са прегпвараоем, кпнкурентнпм дијалпгу, 
прегпварашкпм ппступку са пбјављиваоем јавнпг ппзива и партнерству за инпвације, према 
унапред дефинисаним критеријумима за квалитативни избпр привреднпг субјекта, критеријумима 
или правилима за смаоеое брпја кандидата у тим ппступцима, а на пснпву резултата прегледа и 
пцене пријава, дпнпси ппсебну пдлуку п искљушеоу кандидата за свакпг ппјединпг ушесника кпји 
неће бити ппзван да ппднесу ппнуду или да впди дијалпг.  

Предлпг пдлуке из става 1. пвпг шлана дпставља се Овлащћенпм лицу Нарушипца на пптпис.  
Пптписана пдлука се пбјављује на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници 

нарушипца у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. 
 

Начин ппступаоа у тпку закључиваоа угпвпра 
Члан 36. 

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, 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки сашиоава предлпг угпвпра, а исти мпра пдгпварати 
мпделу угпвпра пднпснп пквирнпг сппразума из кпнкурсне дпкументације. 

Накпн пптписиваоа угпвпра пд стране Овлащћенпг лица нарушипца Лице задуженп за 
спрпвпђеое ппступка набавки дпставља примерке угпвпра другпј угпвпрнпј страни или пбезбеђује 
пптписиваое на други пдгпварајући нашин, у рпку пд десет дана пд истека рпка за ппднпщеое 
захтева за защтиту права. 

Угпвпр се сашиоава у дпвпљнпм брпју примерака,  према пптреби Нарушипца и завпди у 
делпвпднпм прптпкплу ССОП за јавне набавке.  
 

Ппступаое у случају ппднпшеоа захтева за заштиту права 
Члан 37. 

Кпмисија ппступа пп пријему захтева за защтиту права, у складу са Закпнпм.  
У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, кпмисија ппступа у складу са шланпм 29. Правилника.  

 
Пвлашћеоа и пдгпвпрнпсти у ппступку јавне набавке 

Члан 38. 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки пружа ппмпћ Кпмисији у вези са 

спрпвпђеоем ппступка и пбавља друге активнпсти у вези са спрпвпђеоем ппступка јавне набавке.  
Акте у ппступку јавне набавке сашиоава Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки  а 

Кпмисија за јавну набавку сашиоава кпнкурсну дпкументацију, Извещтај п ппступку јавне набавке, 
предлпг пдлуке и стара се п закпнитпсти спрпвпђеоа ппступка. 

За предвиђенпст средстава у бучету и ппступку дпнпщеоа плана набавки и у тренутку 
ппкретаоа јавне набавке, дп краја важеоа угпвпра, надлежан је Сектпр за рашунпвпдствп и 
материјалнп финансијске ппслпве. 

Надлежни за дпнпщеое пдлука у ппступку јавне набавке и за ппступаое у рпкпвима за 
закљушеое угпвпра п јавнпј набавци су Овлащћенп лице Нарушипца и Лице задуженп за 
спрпвпђеое ппступка набавки. 

Овлащћенп лице Нарушипца и Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки пдређују 
пбликпваое јавне набавке пп партијама.  
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Технишке спецификације, кап пбавезан деп кпнкурсне дпкументације, Лице задуженп за 
спрпвпђеое ппступка набавки пдређује на нашин кпји ће пмпгућити задпвпљаваое стварних 
пптреба нарушипца и истпвременп пмпгући щирпкпм кругу ппнуђаша да ппднесу пдгпварајуће 
ппнуде.  

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 и Нарушилац.  
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.  

У ппступку защтите права, ппступа Кпмисија. Акп је захтев за защтиту права уредан, 
благпвремен и изјављен пд стране пвлащћенпг лица, Кпмисија 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.  

Прикупљаое ппдатака, сашиоаваое и дпстављаое пптребних ппдатака Канцеларији за 
јавне набавке и другим надлежним прганима врщи Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка 
набавки,  ради припремаоа и слаоа Извещтаја за набавке на кпје се Закпн не примеоује (Прилпг 
10.). 
 

Пбезбеђиваое кпнкуренције 
Члан 39. 

Кпнкуренција у свим ппступцима јавне набавке пбезбеђује се у складу са Закпнпм, уз 
пбавезу примене нашела транспарентнпсти ппступка јавне набавке.   

Нарушилац не мпже да пграниши кпнкуренцију са намерпм да пдређене субјекте 
непправданп дпведе у ппвпљнији или неппвпљнији пплпжај. 

У ппступку јавне набавке неппхпднп је пдредити критеријуме за избпр привреднпг субјекта, 
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 прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, накпн 
пбјављиваоа пбавещтеоа п спрпвпђеоу прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа јавнпг ппзива, 
нарушилац је дужан да у писанпј фпрми упути ппзив на прегпвараое једнпм или акп је тп мпгуће, на 
адресе већег брпја лица кпја пбављају делатнпст кпја је предмет јавне набавке и кпја су према 
сазнаоима нарушипца сппспбна да изврще набавку. 

У слушају набавки на кпје се Закпн не примеоује, ппзив се упућује, увек акп је тп мпгуће, на 
адресе најмаое три лица 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 40. 

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки , 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.  

Привредни субјект кап ппверљиви ппдатак не сме пзнашити изјаву и ппдатке п испуоенпсти 
критеријума за квалитативни избпр привреднпг субјекта, каталпге, ппнуђену цену и елементе цене, 
кап и друге ппдатке за дпделу угпвпра и услпвима изврщеоа угпвпра.  

Сва дпкументација из ппступка набавке, шува се у складу са прпписима п шуваоу архивске 
грађе.   

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки кпје рукује са дпкументацијпм из ппступка 
јавне набавке дужнп је да предузме све мере защтите ппдатака. 
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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, дп птвараоа ппнуда. 

Дпкументација се шува и завпди крпз делпвпдни прптпкпл ССОП за јавне набавке.  
 

Начин пдређиваоа ппверљивпсти 
Члан 41. 

У кпнкурснпј дпкументацији мпже се захтевати защтита ппверљивпсти ппдатака кпји се 
ппнуђашима стављају на распплагаое, укљушујући и оихпве ппдизвпђаше. 

За пдређиваое ппверљивпсти ппдатака пдгпвпрнп је Лице задуженп за спрпвпђеое 
ппступка набавки. 

 Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки за сваку кпнкретну набавку пбавещтава, 
писменп шланпве Кпмисије 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 42. 
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. 

Дпкументацију кпја је настала тпкпм планираоа јавне набавке, спрпвпђеоа ппступка јавне 
набавке и изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, Нарушилац шува најмаое пет гпдина пд закљушеоа 
ппјединашнпг угпвпра п јавнпј набавци или пквирнпг сппразума, пднпснп пет гпдина пд дпнпщеоа 
пдлуке п пбустави ппступка или ппнищтеоа ппступка јавне набавке. 

Дпкументација кпја се размеоује на Ппрталу јавних набавки шува се и архивира на Ппрталу 
јавних набавки. 

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки дужнп је да уреднп евидентира ппдатке п 
вреднпсти и врсти набавке кпје су изузете пд примене Закпна.  На пснпву ппдатака сашиоава и 
пбјављује Извещтај на Ппрталу јавних набавки.  
 

VIII –  Набавке друштвених и других ппсебних услуга 
Члан 43. 

            Набавка друщтвених и других ппсебних услуга у кпје спадају здравствене услуге, услуге 
спцијалне защтите, услуге хптела и рестпрана, правне услуге, услуге истраге и пбезбеђеоа, верске 
услуге, међунарпдне и друге, кпје су наведене у Прилпгу 7. закпна, спрпвпде се у складу са шл. 75. 
Закпна п јавним набавкама. 
            Ове услуге нису лищене прпцедуре спрпвпђеоа јавних набавки, па у ппгледу истих ппстпји 
пбавеза за нарушипце да пбјави јавни ппзив или претхпднп пбавещтеое, пдреди примерене рпкпве 
за ппднпщеое ппнуда и ппщтује правила п нашину пдређиваое технишких спецификација и 
критеријума за дпделу угпвпра кап и да пбјави пбавещтеое п дпдели угпвпра. 
            Нарушилац је такпђе дужан,  да и приликпм дпделе угпвпра п јавнпј набавци за друщтвене и 
друге ппсебне услуге ппщтује нашела јавних набавки, а нарпшитп нашелп транспарентнпсти, 
једнакпсти ппнуђаша и екпнпмишнпсти. 
 

IX - Набавке на кпје се закпн не примеоује 
Члан 44. 

         Одредбе Закпна се не примеоују на: 
1) На набавку дпбара, услуга и спрпвпђеое кпнкурса за дизајн, чија је прпцеоена вреднпст 

маоа пд 1.000.000 динара и набавку радпва чија је прпцеоена вреднпст маоа пд 3.000.000 
динара на гпдишоем нивпу у складу са чл. 27. Закпна п јавним набавкама, 
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2) На набавке кпје су изузете пд примене Закпна п јавним набавкама у складу са чл.11, чл. 12., 
чл. 13., чл. 14. или 15., укпликп су испуоени Закпнпм прпписани услпви за изузеће пд 
примене Закпна. 

            У наведеним слушајевима, кпд набавки исппд наведених прагпва пбавезна је примена 
пдгпварајућих нашела јавних набавки, пднпснп пних кпја су примерена пкплнпстима сваке 
кпнкретне набавке. 

Одлуку п ппкретаоу ппступка набавке на кпју се закпн не примеоује, дпнпси Овлащћенп 
лице Нарушипца (Прилпг бр.1), укпликп је иста предвиђена Планпм набавке ССОП на кпје се закпн 
не примеоује за текућу гпдину. 

На пснпву Одлуке из ст.3. пвпг шлана, Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки , 
сашиоава Захтев за ппкретаое набавке (Прилпг 2.).  

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки дужнп је да пдреди предмет набавке, 
прпцеоену вреднпст, технишке спецификације, квалитет, кплишину и ппис дпбара, радпвa или 
услуга, рпк изврщеоа, местп изврщеоа или исппруке дпбара, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и 
пбезбеђиваоа гаранције квалитета, технишке прпписе и стандарде кпји се примеоујују и сл. 

Пппуоен и пптписан Захтев Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки исти дпставља 
Рашунпвпдственпм референту ССОП (надлежнп лице за финансије) кпји свпјим пптписпм пптврђује 
да су пбезбеђена финансијска средства за предвиђену набавку. Укпликп надлежнп лице за 
финансије не пптпище Захтев, у делу Захтева какп је предвиђенп, сматра се да је Захтев пдбашен и 
да набавку није мпгуће спрпвести.  

Захтев кпји садржи све напред наведене елементе и сагласнпст надлежнпг лица за 
финансије, уз пбразац Прилпг 3. –Технишке спецификације кпји шини саставни деп пвпг правилника 
дпставља се на пдпбреое Овлащћенпм лицу Нарушипца, кпји пптписује и пверава ппднети Захтев. 

                Накпн пдпбренпг Захтева за ппкретаоем набавке на кпји се закпн не примеоује Лице    
      задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки, дужнп је да спреши ппстпјаое сукпба интереса, да   
      пбезбеди кпнкуренцију, увек када је тп мпгуће и да не дпзвпли да угпвпрена цена не буде већа пд  
      уппредне тржищне цене, такп  щтп ће: 

- упутити Захтев за дпстављаое ппнуда за набавку на кпју се ЗЈН не примеоује (е-мејлпм, 
факспм или ппщтпм) на најмаое три адресе ппнуђаша кпји мпгу да испуне предмет 
набавке (Захтев за дпстављаоем ппнуда садржи инфпрмације п предмету набавке, 
технишким спецификацијама, нашину и рпку ппднпщеоа ппнуда, пбразац структуре 
цена, мпдел угпвпра и др.) (Прилпг 9) 

- истражити тржищте путем интернета ценпвника пптенцијалних дпбављаша, путем 
ппртала јавних набавки, сајтпва надлежних институција за пбјаву релевантних 
инфпрмација п тржищним кретаоима и сл., узети у пбзир и претхпдна искуства у 
набавци предметне набавке и сл.; 

- пбјавити Захтев за дпстављаое ппнуда на набавке на кпје се Закпн не примеоује на 
интернет страници Нарушипца; 

- спрешити ппстпјаое сукпба интереса пптписиваоем Изјаве п пдсуству сукпба интереса  
пд стране лица кпји спрпвпде набавку на кпју се ЗЈН не примеоује и Овлащћенпг лица 
Нарушипца (Прилпг 5.) 

            Набавке на кпје се ЗЈН не примеоује ппјединашне вреднпсти веће пд 100.000,00 дин. (без 
урашунатпг ПДВ-а), се пбјављују на сајту Нарушипца минималнп 3. (три) календарска дана, упућује се 
Захтев за дпстављаое ппнуда на минимум три адресе, за кпје ппстпји сазнаое Нарушипца да би 
мпгли изврщити набавку увек када је тп мпгуће, какп би се пмпгућила  транспарентпст и 
кпнкуренција, а такпђе на исте се мпгу јавити привредни субјекти кпјима није упућен (ппслат) 
Захтев за дпстављаое ппнуде.  
 У зависнпсти пд предмета набавке, набавку дпбара, услуга и радпва на кпје се не примеоује 
ЗЈН, спрпвпди Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки, Кпмисија за јавне набавке или 
другп пвлащћенп лице за шије се пптребе набавља предмет јавне набавке. 
            Набавке шија ппјединашна вреднпст изнпси дп 100.000,00 дин. (без урашунатпг ПДВ-а) на 
гпдищоем нивпу, мпгу се набавити дирекнп пд  дпбављаша на пснпву издате прпфактуре, впдећи 
рашуна да изнпс предмета набавке нема већу цену, негп щтп је цена на тржищту за исти предмет 
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набавке, не ппстпји пбавеза пбјављиваоа Захтева за дпстављаое ппнуда на сајту Нарушипца, не сме 
да ппстпји сукпб интереса и у тпм слушају закљушиваое угпвпра није пбавезнп. 
 Накпн спрпведенпг ппступка набавке на кпју се закпн не примеоује, Лице задуженп за 
спрпвпђеое ппступка набавки, Кпмисија за јавне набавке или другп пвлащћенп лице за шије се 
пптребе набавља предмет јавне набавке, дпставља Овлащћенпм лицу Нарушипца Извещтај п пцени 
ппнуда на пбрасцу Прилпг 7.  
 Укпликп је Овлащћенп лице Нарушипца сагласнп са ппднетим Извещтајем, исти пптписује и 
пверава, на пснпву шега Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки сашиоава Угпвпр п 
набавци и дпставља га Овлащћенпм лицу Нарушипца на пптпис. 
 Накпн пптписанпг угпвпра, Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки пбјавиће 
пбавещтеое п дпдели угпвпра на сајту Нарушипца. 
 Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки, Кпмисија за јавне набавке или другп 
пвлащћенп лице за шије се пптребе набавља предмет јавне набавке не смеју да дпзвпле да 
ппнуђена цена, буде већа пд уппредиве тржищне цене, а такпђе су у пбавези да пптпищу Изјаву да 
нису у сукпбу интереса, кап и Овлащћенп лице Нарушипца. 
 

X - Кпнтрпла јавних набавки 
Члан 45. 

Кпнтрпла јавних набавки пбухвата кпнтрплу мера, радои и аката Нарушипца у ппступку 
планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци и тп: 

1) ппступак планираоа и целисхпднпсти планираоа кпнретне јавне набавке са станпвищта 
пптребе и делатнпсти нарушипца; 

2) критеријума за сашиоаваое технишке спецификације; 
3) пправданпсти дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке и критеријума за 

дпделу угпвпра; 
4) нашина и рпкпва плаћаоа, аванса, гаранције за дате авансе; 
5) изврщеое угпвпра а ппсебнп квалитет исппрушених дпбара и пружених услуга, пднпснп 

изведених радпва.  
Кпнтрплу мера, радои и аката Нарушипца у ппступку планираоа, спрпвпђеоа ппступака 

јавних набавки и набавки на кпје се Закпн не примеоује, врщи Надзпрни пдбпр ССОП. Кпнтрпла се 
врщи приликпм кпнтрпле заврщнпг извещтаја ССОП за текућу гпдину и/или укпликп се укаже 
пптреба у тпку текуће ппслпвне гпдине. 

Чланпви Надзпрнпг пдбпра ССОП приликпм пбављаоа кпнтрпле требају да ппступају 
пдгпвпрнп, пбјективнп, сампсталнп, независнп, струшнп и да ппщтују принципе ппверљивпсти 
ппдатака. Врщеое кпнтрпле не задржава ппступак планираоа, спрпвпђеоа или изврщеоа набавки. 

 
Члан 46. 

           У тпку врщеоа кпнтрпле јавних набавки сва лица кпја ушесвују у ппступку набавке у пбавези 
су да Надзпрнпм пдбпру ССОП дпставе све тражене инфпрмације и дпкумента кпја су  у оихпвпм 
ппседу или ппд оихпвпм кпнтрплпм у реалнпм рпку кпји пдреди надзпрни прган ССОП. 
Кпмуникација у тпку кпнтрпле се пбавља писаним путем. 
 

Члан 47. 
Надзпрни пдбпр ССОП накпн изврщене кпнтрпле, сашиоава извещтај п спрпведенп кпнтрпли. 

У истпм се навпди закљушак п спрпведеним ппступцима, предлпзи, преппруке, евентуалне 
неправилнпсти и др. Извещтај се дпставља Управнпм пдбпру ССОП на даље разматраое и 
пдлушиваое. 

XI - Праћеое извршеоа угпвпра п јавнпј набавци 
Правила кпмуникације са другпм угпвпрнпм странпм 

у вези са извршеоем угпвпра 
Члан 48. 

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.  
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Кпмуникацију са другпм угпвпрнпм странпм у вези са изврщеоем угпвпра п јавнпј набавци 
мпже врщити самп Овлащћенп лице Нарушипца или лице кпје пн пвласти. 

Нарушилац пдмах пп закљушеоу угпвпра п јавнпј набавци пбавещтава другу угпвпрну страну п  
ппдацима лица кпје је пвлащћенп да врщи кпмуникацију у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра.  

 
Критеријуми, правила и начин прпвере квантитета и квалитета исппручених дпбара, пружених 

услуга и изведених радпва 
Члан 49. 

Овлащћенп лице Нарушипца или лице кпје пн пвласти за шије се пптребе набављају дпбра, 
услуге или у шију надлежнпст је праћеое изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, врще квантитативни и 
квалитативни пријем дпбара, услуга или радпва и прпверавају: 

- 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 у свему у складу са захтеваним технишким спецификацијама 
и ппнудпм. 

Лица за шије се пптребе набављају радпви, услуге или дпбра или у шију надлежнпст је 
праћеое изврщеоа угпвпра, имају пбавезу да пптпищу птпремницу или записник п пријему. 
 

Правила пријема и пвераваоа рачуна и других дпкумената за плаћаое 
Члан 50. 

Рашуни и друга дпкумента за плаћаое примају се у складу са ппщтим актима и истпг дана се 
дпстављају Сектпру за рашунпвпдствп и материјалнп финансијске ппслпве.  

Ппсле пријема рашуна за исппрушена дпбра, пружене услуге или изведене радпве, Сектпр за 
рашунпвпдствп и материјалнп финансијске ппслпве кпнтрплище ппстпјаое пбавезних ппдатака на 
рашуну кпји су прпписани закпнпм, а кпд увпза дпбара и кпмплетнпст дпкументације п изврщенпм 
увпзу, кап и угпвпрене рпкпве и услпве плаћаоа.  

Акп рашун не садржи све ппдатке прпписане закпнпм или акп дпкументација п изврщенпм 
увпзу није кпмплетна, рашун се враћа издавапцу рашуна.  

На рашуну се пптписује Овлащћенп лице Нарушипца или лице кпје је пн пвластип, а кпје је 
изврщилп пријем дпбара, услуга или радпва и кпје свпјим пптписпм пптврђује да су наведени 
ппдаци ташни, пднпснп да је изврщенп праћеое угпвпра п јавнпј набавци, изврщен квантитативни и 
квалитативни пријем дпбара, услуга или радпва. 

Накпн кпнтрпле и пбраде рашуна, на нашин наведен у ставпвима 2.и 4.пвпг шлана, укпликп 
исти садржи све пптребне елементе, дпставља се Сектпру за рашунпвпдствп и материјалнп 
финансијске ппслпве на коижеое и плаћаое истпг.  
 

Правила ппступаоа у вези са изменпм угпвпра 
Члан 51. 

У слушају пптребе за изменпм угпвпра п јавнпј набавци, укпликп друга угпвпрна страна 
захтева измену угпвпра п јавнпј набавци прпверава се да ли су испуоени закпнпм прпписани 
услпви за измену угпвпра п јавнпј набавци.  

Укпликп су испуоени закпнпм прпписани услпви за измену угпвпра п јавнпј набавци,           
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки израђује предлпг пдлуке п измени угпвпра и 
предлпг анекса угпвпра, кпје дпставља на пптпис Овлащћенпм лицу Нарушипца.   

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки  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 52. 

У слушају пптребе за птклаоаоем грещака у гарантнпм рпку пбавещтава се писаним путем 
другу угпвпрна страна.  
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Укпликп друга угпвпрна страна не птклпни грещке у гарантнпм рпку у складу са угпвпрпм, 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки п тпме пбавещтава Овлащћенп лице Нарушипца.  

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки у сараои са Сектпрпм за рашунпвпдствп и 
материјалнп финансијске ппслпве прпвера испуоенпст услпва за реализацију угпвпренпг средства 
финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантпм рпку и укпликп су за тп испуоени 
услпви реализује се средствп пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку . 

Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки пдмах и без пдлагаоа дпставља Управи за 
јавне набавке исправу п реализпванпм средству пбезбеђеоа.  

 
Правила за састављаое извештаја п извршеоу угпвпра 

п набавкама на кпје се закпн не примеоује 
Члан 53. 

             Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки евидентира ппдатке у писанпј / 
електрпнскпј фпрми п вреднпсти и врсти набавки кпје су изузете пд примене Закпна и збирнп 
пбјављује најкасније дп 31. јануара текуће гпдине zа претхпдну гпдину и тп: 
            -пснпв за изузеће пд примене Закпна; 
            -врсту предмета јавних набавки (дпбара, радпва, услуга); 
            -укупнп угпвпрену вреднпст без ппреза на дпдату вреднпст; 
            -укупнп угпвпрену вреднпст са ппрезпм на дпдату вреднпст. 
            Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки, ппдатке п евидентираним набавкама на 
кпје се Закпн не примеоује, пбјављује се у складу са упутствпм Канцеларије за јавне набавке. 
 

XII - Усавршаваое заппслених кпји пбављају ппслпве јавних набавки 
Члан 54. 

Нарушилац ће пмпгућити кпнтинуиранп струшнп усаврщаваое заппслених кпји пбављају 
ппслпве јавних набавки.  

 

XIII - Завршна пдредба 
Члан 55. 

Овај правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјављује на инетрнет страници ССОП. 
 

Члан 56. 
            Ступаоем на снагу пвпг Правилника, престаје да важе раније дпнети Правилници п ближем 
уређиваоу ппступка јавне набавке ССОП. 
 
 

У Параћину дана 07.05.2021 гпд. 
 

     ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

                                                                                   Бпбан Лазић, с.р. 
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ХIV - Пбрасци 

 

Прилпг 1. 

 

 
 

 У складу са пдредбама Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке Сппртскпг 
савеза ппщтине Параћин (ССОП), Овлащћенп лице ССОП дпнпси  
 
 

ПДЛУКУ П ППКРЕТАОУ  
ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КПЈУ СЕ ЗАКПН ПРИМЕОУЈЕ 

или НЕ ПРИМЕОУЈЕ 

 

 

 НАБАВКА ________________________________________________________________ 

                     (навести предмет јавне набавке/набавке  на кпју се закпн не примеоује) 

 

 

Одлука се дпставља Лицу задуженпм за спрпвпђеое ппступка набавки ССОП, кпје  

на пснпву исте ппступа у складу са пдредбама Правилника и свпјим задужеоима пп пснпву истпг. 

 

 

 

 У Параћину, _______________ гпд.   

 

 

 

         ЗА СПОРТСКИ САВЕЗ 

          ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

                    ____________________ 

       (пвлащћенп лице ССОП) 
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Прилпг 2. 

 
ЗАХТЕВ ЗА ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КПЈУ СЕ ЗАКПН 

ПРИМЕОУЈЕ или НЕ ПРИМЕОУЈЕ 
(запкружи да ли се за наведену набавку примеоује ЗЈН или се не примеоује) 

 
 

Кприсник набавке: 
(Назив нарушипца)  

 
 
 

Предмет јавне набавке / набавке на кпју се 
Закпн не примеоује 
 (кпристећи щифре и CPV пзнаку, према 
Правилнику п утврђиваоу ппщтег решника 
јавних набавки на сајту: 
http:www.ujn.gov.rs/propisi/podzakonski-akti) 

 
 

Врста предмета набавке: 
(дпбра, услуге или радпви)  

 

Прпцеоена вреднпст: 
(изражена у РСД без и са ПДВ-пм) 
 

 
__________________________динара без ПДВ-а 
__________________________динара са ПДВ-пм 
 

Редни брпј, кпнтп и планирана средства за 
набавку у финансијскпм плану, пптпис 
надлежнпг лица Сектпра за рачунпвпдствп и 
материјалнп финансијске ппслпве и датум: 
 

Ред.бр. из фин.плана:__________________________ 
Кпнтп: ___________________________ 
Планирана сред.:______________________________ 
Пптпис надлежнпг лица Сектпра за рашунпвпствп и матер. 
финансијске ппслпве:____________________________ 
Датум: __________________ 

Степен развијенпсти тржишта: 
(пквирни брпј пптенцијалних ппнуђаша) 

 

Јавна набавка евидендтирана је у Плану 
набавки 
 
 

- дпбра – ппд бр.__________ 
- услуге – ппд бр.__________ 
- радпви- ппд бр.__________ 

 
За набавке на кпју се Закпн не примеоује назнашити у 
кпјпј табели Плана је евидентирана набавка или 
финан.плана 

Набавка на кпју се ЗЈН не примеоује:  
_________________________________________________ 

                         (уписати предмет набавке) 

Прпцеоена вреднпст набавке на кпју се ЗЈН 
не примеоује: 

 
_______________________динара без ПДВ-а 
_______________________динара са ПДВ-пм 

Редни брпј, кпнтп и планирана средства за 
набавку у финансијскпм плану, пптпис 
надлежнпг лица Сектпра за рачунпвпдствп и 
материјалнп финансијске ппслпве и датум: 
 

Ред.бр. из фин.плана:__________________________ 
Кпнтп: ___________________________ 
Планирана сред.:______________________________ 
Пптпис надлежнпг лица Сектпра за рашунпвпствп и матер. 
финансијске ппслпве:____________________________ 
Датум: __________________ 

Перипд на кпји треба угпвприти набавку: 
(перипд важеоа угпвпра) 

 

Брпј, назив и вреднпст партија (укпликп је 
предмет јавне набавке пбликпван пп 
партијама) 

 

Разлпзи за спрпвпђеое рестриктивнпг  
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пднпснп прегпварачкпг ппступка: 

Резервисана набавка: 
(пцена п пбјективнпј мпгућнпсти и 
пправданпсти спрпвпђеоа резервисане 
набавке) 

 

Специфични услпви кпје ппнуђач треба да 
испуни (дпдатни критеријуми за избпр 
привреднпг субјекта, финансијска средства 
пбезбеђеоа.....) 

 

Специфичнпсти и наппмене у вези јавне 
набавке (местп исппруке, мпнтажа, гаранција 
...) 

 

Пквирни рпк у кпме се набавка треба 
завршити: 

 

Предлпг чланпва кпмисије/лица задуженпг за 
спрпвпђеое јавне набавке:  

Кпмисија: 
1.____________________________  
2.____________________________ 
3.____________________________ 
Лице задуженп за спрпвпђеое набвке: 
_________________________________ 

Име, презиме и пптпис Лица задуженпг за 
спрпвпђеое ппступка набавке: 
 
 
 

 
_________________________________________ 
(уписати щтампаним слпвима име и презиме                              
и пптписати се) 

 
пптпис: ______________________________ 

 

Име, презиме и пптпис Пвлашћенпг лица 
Наручипца, да је сагласан са Захтевпм за 
ппкретаоем набавке: 
 
 
 
 

 
_________________________________________ 
(уписати щтампаним слпвима име и презиме                              
и пптписати се) 

 
пптпис: ______________________________ 

 
Уз захтев је неппхпднп дпставити и технишку спецификацију (дпбара, радпва, услуга), накпн 
истраживаоа тржищта  - Прилпг 3. 
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Прилпг 3. 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

(НАППМЕНА: Овај мпдел се прилагпђава у зависнпсти пд врсте набавке, пднпснп да ли се 

набављају дпбра, услуге или радпви) 

 
1.1. Техничке спецификације 
 
(НАППМЕНА: Приликпм пдређиваоа и пписиваоа технишких спецификација, впдите рашуна да буду 
пписане и сашиоене у складу Закпнпм, а ппсебнп треба навести битне захтеве кпји нису укљушени у 
важеће технишке нпрме и стандарде, а кпји се пднпсе на защтиту живптне средине, безбеднпст и 
друге пкплнпсти пд ппщтег интереса) 
 
Технишке спецификације мпрају бити пписане на јасан пбјективан нашин и кпји пдгпвара стварним 
пптребама нарушипца.Приликпм пдређиваоа технишких спецификација, нарушилац се мпже 
ппределити да се ппзпве на српске, еврппске, међунарпдне или друге стандарде и српдна 
дпкумента, у кпм слушају навпђеое стандарда мпра да буде праћенп решима "или пдгпварајуће" 
или да се ппредели за други нашин пдређиваоа технишких спецификација, пднпснп да ппище 
жељене карактеристике и функципналне захтеве предмета набавке на јасан и прецизан нашин. 
 
Приликпм пдређиваоа технишких спецификација нарушилац не мпже да кпристи нити да се ппзива 
на технишке спецификације или стандарде кпје пзнашавају дпбра, услуге или радпве пдређене 
прпизвпдое, извпра или градое, нити мпже да назнаши билп кпји рпбни знак, патент или тип, 
ппсебнп ппреклп или прпизвпдоу, кап ни билп кпју другу пдредбу кпја би за ппследицу имала 
даваое преднпсти пдређенпм ппнуђашу или би мпгап непправданп елиминисати пстале.  
У слушају да не мпже да се ппище предмет угпвпра на нашин да спецификације буду дпвпљнп 
разумљиве ппнуђашима, навпђеое рпбнпг знака, патента или прпизвпђаша мпра бити праћенп 
решима "или пдгпварајуће". 
 
Врста, ппис (технишке спецификације) и кплишине дпбара/радпва/услуга кпја су предмет набавке 
дате су у табели: 
 Ред.бр. Назив Техничке карактеристике Јед.мере кпличина 

1 2 3 4 5 

     

     

 
_________________________( укпликп ппстпје јпщ неки захтеви, треба их навести нпр: да се уз 
исппрушенп дпбрп дпставља и упутствп за пдржаваое, упптребу и сл.) 
 
Дпдатне услуге/дпбра/радпви: укпликп ппстпје дпдатне услуге, дпбра или радпви кпју су у вези са 
предметпм набавке треба их пписати. 
 
1.2. Квалитет 
 
______________________________________________( у пвпм делу се пписује квалитет кпји се 
захтева у ппгледу дпбара, услуга или радпва у зависнпсти пд предмета јавне набавке). 
 
Дпбра кпја су предмет набавке, мпрају бити нпва, исправна и неупптребљавана, прпизведена пп 
дпкументацији прпизвпђаша са декларацијпм прпизвпда и пригиналним упутствпм за рукпваое и 
пдржаваое са превпдпм на српски језик (укпликп је пвај деп ппнде дпзвпљенп дати и на некпм 
другпм језику, пнда се навпди и тај језик) и у пптпунпсти мпрају пдгпварати спецификацији 



24 
 

наведнпј у кпнкурснпј дпкументацији. Карактеристике дпбара мпрају бити усаглащене са захтевима 
важећих прпписа п технишким прегледима у Републици Србији. 
 
Дпбра кпја су предмет набавке, мпрају у свему испуоавати захтеве за усаглащенпсти прпизвпда и 
да ппседују технишка упутства кпја су у складу са: 
 
________________________________________(навести прппис – закпн, правилник ...) 
 
Ппнуђаш је пбавезан да уз свакп дпбрп дпстави ( у пвпм делу се навпди кпји се све дпкази траже кап 
гаранција квалитета.НПР: дпказ да је прпизвпд сертификпван и да кап такав мпже бити пущтен у 
рад у Републици Србији, дпкумент пвлащћене институције у земљи кпјим се пптврђује да 
предметнп дпбрп испуоава захтеве из прпписа п защтити на раду): 
 
-__________________________ 
 
-__________________________ (нпр: пверену гаранцију, исправу п усаглащенпсти, кпја је 
декларација п усаглащенпсти, извещтај п испитиваоу, сертификат, увереое п кпнтрплисаоу или 
други дпкумент кпјим се пптврђује усаглащенпст прпизвпда са прпписаним захтевима, схпднп 
Закпну п технишким захтевима за прпизвпде и пцеоиваоу усаглащенпсти). 
 
1.3. Кпнтрпла квалитета – квантитативни и квалитетни пријем 
 
У пвпм пдељку се пписује нашин на кпји ће се врщити кпнтрпла квалитета и нашин на кпји ће се 
изврщити пријем дпбара, услуга или радпва у зависнпсти пд предмета јавне набавке. 
 
Пример текста када је предмет јавне набавке дпбрп: 
 
Квантитативни пријем исппрушених дпбара ће се кпнстатпвати пвлащћени представници нарушипца 
и дпбављаша пптписиваоем птпремнице или записника. Квалитативни пријем исппрушених дпбара 
изврщиће пвлащћени представници нарушипца, у рпку пд 10 (десет) радних дана пд дана 
квантитативнпг пријема дпбара. 
 
1.4. Гаранција 
 
У пвпм делу се пписују гаранције, кпликп трају и пд када ппшиоу да теку гарантни рпкпви. 
 
Пример: 
 
Гаранција за _________________________ (исппрученп дпбрп/пружену услугу/изведене радпве), 
мпра изнпсити најмаое _________________( уписати брпј месеци или гпдина). 
 
Гарантни рпк ппшиое да теше пд датума када је ____________________( уписати за кпји мпменат 
се везује ппчетак гарантнпг рпка, нпр: записнички кпнстатпван квалитативни пријем дпбара, 
пд дана пптписане птпремнице п исппрученим дпбрима или записнички кпнстатпванп да је 
услуга пружена). 
 
1.5. Рпк извршеоа 
 
На пвпм месту навпдите рпк изврщеоа, пднпснп у кпм рпку је пптребнп исппрушити дпбра/ услуге 
или радпве у зависнпсти пд предмета набавке. 
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Пример текста: 
 
Рпк ___________ (исппруке дпбара/ пружаоа услуге/ извпђеое радпва) не мпже бити дужи пд 
_________ (упищите брпј дана кпји захтевате у ппгледу дужине рпка исппруке)дана пд дана 
_____________(упищите мпменат за кпји везујете ппшетак рпка, нпр.пптписиваое угпвпра). 
 
 
1.6. Начин и местп исппруке дпбара/пружаоа услуге/извпђеоа радпва: 
 
У пвпм делу се у зависнпсти пд предмета набавке пписује нашин и местп исппруке за дпбра, нашин 
пружаоа услуге и местп у кпме ће се услуга пружати или нашин извпђеоа адпва и местп у кпме се 
радпви извпде, кап и друге елементе кпји су битни. 
 
Пример: 
 
Исппрука предметних дпбара биће изврщена на лпкацији Нарушипца на адресу ________________  
 
Или  
 
Местп пружаоа услуге кпје су предмет пве јавне набавке на лпкацији Ппнуђаша у _______________ 
 
Или 
 
Радпви се извпде на лпкације ________________. 
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Прилпг 4. 

 

ПДЛУКА П СПРПВПЂЕОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
______________________ (Овлащћенп лице ССОП), на пснпву Плана јавних набавки Сппртскпг 
савеза ппщтине Параћин (бр.______________. гпдине),  и на пснпву шл. 91. и 
_____________________________________ (уписати врсту ппступка) Закпна п јавним набавкама 
("Сл.гласник РС" бр.91/2019), дпнеп је дана  ___________ гпдине  

 

П  Д  Л  У  К  У 
П СПРПВПЂЕОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.___(уписати редни бр.) 

 
1) Предмет јавне набавке, назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 
Предмет јавне набавке је: ___________________________________________(радпва/дпбра/ услуга)  
Назив и пзнака из ОРН:__________________________________________________________________ 

 
2)  Прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрачунатпг ПДВ-а је _____________________ (укпликп 

се спрпвпди ппступак пп партијама, уписати прпцеоену вреднпст за сваку партију ппсебнп и укупнп) 
3) Врста ппступка: ______________________________________________________________________ 
4) Ппдаци п кпмисији кпја спрпвпди ппступак јавне набавке 
5) Оквирни датуми у кпјима ће се спрпвести ппјединашне фазе ппступка јавне набавке су: 
 

Припрема кпнкурсне  
дпкументације 

Кпнкурсна дпкументација ће бити припремљена у рпку пд  
_______ дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п спрпвпђеоу ппступка. 

Објава Јавнпг ппзива и 
кпнкурсне Дпкументације 

Ппступак јавне набавке се сматра ппкренутим слаоем на 
пбјављиваое јавнпг ппзива.  
 
Јавни ппзив ће бити пбјављен на Ппрталу јавних набавки и на 
интернет страници ССОП, пдмах пп изради кпнкурсне дпкументације. 

Рпк за ппднпщеое и 
птвараое ппнуда 

Рпк за ппднпщеое ппнуда је _____ дана пд дана пбјављиваоа јавнпг 
ппзива. Ппнуде ће се птварати пдмах накпн истека рпка за 
дпстављаое ппнуда. 

Струшна пцена ппнуда Струшна пцена ппнуда и састављаое писменпг извещтаја п ппступку 
јавне набавке у рпку пд __________дана пд дана птвараоа ппнуда. 

Рпк за дпнпщеое пдлуке 
п дпдели угпвпра 

Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд ________ дана пд 
дана птвараоа ппнуда. 

Рпк за закљушеоа угпвпра Угпвпр ће бити дпстављен ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку 
пд 10 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту 
права. 

Објављиваое 
пбавещтеоа п дпдели 
угпвпра 

Обавещтеое п дпдели угпвпра ће бити пбјављенп у рпку пд 30 дана 
пд дана закљушеоа угпвпра. 
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Ппдаци п апрппријацији у бучету: Средства за јавну набавку су пбезбеђена у бучету ССОП, за 

__________ гпдину. 

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки ССОП за _____________ гпдину, редн.бр._____. 
 
Ппступак јавне набавке ће спрпвести Кпмисија за јавну набавку, шији састав је пдређен пвпм 
Одлукпм п спрпвпђеоу ппступка јавне набавке. Одређује се Кпмисија за јавну набавку у саставу: 
 
1.______________________________, шлан 
-_______________________________, заменик шлана, 
2.______________________________, шлан 
-_______________________________, заменик шлана. 
3.______________________________, шлан 
-_______________________________, заменик шлана. 
 
Задатак кпмисије је: 
- предузима све радое у ппступку, 
- припрема пгласе п јавнпј набавци, 
- припрема кпнкурсну дпкументацију, 
- врщи струшну пцену ппнуда и пријава, 
- припрема извещтаје п ппступку јавне набавке, 
- пбавља пптребну кпмуникацију у ппступку јавне набавке у складу са пдредбама ЗЈН, 
- предузима пптребне радое у слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права и 
- стара се п закпнитпсти спрпвпђеоа ппступка. 
 
Мандат шланпва Кпмисије траје дп заврщетка ппступка јавне набавке. 
 
 
Брпј:____________________гпдине 
 
 
 

 
   ЗА СПОРТСКИ САВЕЗ 

          ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

                    ____________________ 

       (пвлащћенп лице ССОП) 

 
 
 
 
              

 

 

 

 
 
 
 
 



28 
 

 
 
Прилпг 5. 
 
 
 

ИЗЈАВА П ПДСУСТВУ СУКПБА ИНТЕРЕСА ЗА ЧЛАНПВЕ КПМИСИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 
             
               Дана _____________ гпдине, накпн птвараоа приспелих ппнуда за предметну јавну набавку 
___________________________, шланпви кпмисије, именпвани Одлукпм п спрпвпђеоу ппступка 
јавне набавке бр. ЈН________, заведена ппд бр.______,  кап и надлежна лица за спрпвпђеое 
ппступка набавке на кпји се Закпн не примеоује, на пснпву шл. 50. Закпна п јавним набавкама 
("Сл.гласник РС" бр.91/2019), / Овлащћенп лице Нарушипца, пвпм изјавпм пптврђују следеће: 
 
1. Да не ушествују у управљаоу привреднпг субјекта (ппнуђаша, шлана групе ппнуђаша, ппдизвпђаша), 
2. Да нема вище пд 1% удела, пднпснп акција привреднпг субјекта. 
 
Да нису у крвнпм српдству у правпј линији, ппбпшнпм српдству закљушнп са трећим степенпм, 
тазбинскпм српдству закљушнп с другим степенпм српдства; пднпсу усвпјитеља и усвпјеника; браку, 
без пбзира да ли је брак престап или није; ванбрашнпј заједници, пднпсу старатеља и щтићеника. 
 
 
 
Чланпви Кпмисије: 
 
1.________________________, _______________________ 
                       (име и презиме)                                        (пптпис) 

2.________________________,______________________ 
                       (име и презиме)                                        (пптпис) 

3.________________________, _____________________ 
                       (име и презиме)                                        (пптпис) 

 
 

 
Лице задуженп за спрпвпђеое набавке: 
 
__________________________, ____________________ 
                        (име и презиме)                                                (пптпис) 

                                                                                                    

 
Овлащћенп лице Нарушипца: 
 
__________________________, ____________________ 
                          (име и презиме)                                                (пптпис) 
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Прилпг 6. 
 
 

             ИЗВЕШТАЈ П ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

На пснпву шл.145. Закпна п јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.91/2019), Кпмисија за јавну 
набавку је саставила,          
 

ИЗВЕШТАЈ П ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
за јавну набавку бр. ____/_____ 

1. Предмет јавне набавке:_______________________________________________________________ 
Одлукпм бр. _____. п јавнпј набавци _____________________(врста ппступака и назив набавке) 
кпја је заведена ппд бр. _______________гпдине, ппкренут је ппступак јавне набавке 
______________(шифра из ОРН и назив набавке)  – прпцеоена вреднпст ______________ динара 
(без ПДВ-а); 
  
2 . Вреднпст угпвпра ________________________; 
 
3. Оснпвне ппдатке п ппнуђашима: 
 

 
4.Назив изабранпг ппнуђаша, разлпга збпг кпјих је оегпва ппнуда изабрана, деп угпвпра или 
пквирнпг сппразума кпји ће изврщавати ппдизвпђаш и називе ппдизвпђаша акп ппстпје; 
 

 
 

                                                                             (назив изабраних ппнуђаша и разлпге за оихпв избпр) 
 

5. Резултате пцене ппнуде и испуоенпсти критеријума за квалитативни избпр привреднпг субјекта 
 
 

(називе пдбијених/искљушених ппнуђаша или кандидата, разлпге за пдбијаое оихпвих ппнуда или пријава и ппнуђену 
цену тих ппнуда) 

6. Разлпге за пдбијаое ппнуде за кпје се устанпви да су неупбишајенп ниске: 
 

 
7. Нашин рангираоа ппнуда: 
 

 
8. Окплнпсти кпје пправдавају примену прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа јавнпг ппзива; 
 

 
9. Окплнпсти кпје пправдавају примену кпнкурентнпг ппступка са прегпвараоем и кпнкурентнпг 
дијалпга кпје спрпвпди јавни нарушилац; 
 

 
10. Разлпге збпг кпјих је нарушилац пдлушип да пбустави: 
 

 
11. Разлпге из шл. 45. ст.3. и 5. пвпг закпна збпг кпјих нису кприщћеоа електрпнска средства за 
ппднпщеое ппнуда;  
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12. Сукпб интереса кпји је утврђен и мере кпје су ппвпдпм тпга предузете, када је тп примеоивп; 
 

 
13. Образлпжеое разлпга збпг кпјих предмет јавне набавке није ппдељен у партије у складу са 
шл.36. став 2. Овпг закпна. 
 

 
 
 
Нарушилац је дужан да извещтај п ппступку јавне набавке дпстави Канцеларији за јавне набавке или 
другпм државнпм пргану, на оихпв захтев и у рпку кпји пдреде. 
 
 
 
 Пптписи шланпва Кпмисије за јавну набавку: 
1.________________________, _______________________ 
                       (име и презиме)                                        (пптпис) 

2.________________________,______________________ 
                       (име и презиме)                                        (пптпис) 

3.________________________, _____________________ 
                       (име и презиме)                                        (пптпис) 

 
                                                                                                    

 

С А Г Л А С А Н 
 

_________________________ 
     (Овлащћенп лице Нарушипца) 
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Прилог 7. 

                                           

ИЗВЕШТАЈ П ПЦЕНИ ППНУДА 
(на кпје се Закпн п јавним набавкама не примеоује) 

 

На пснпву шл.27. Закпна п јавним набавкама (Сл. Гласник РС» бр.91/2019), за набавку на кпју 

се пдредбе ЗЈН не примеоују, састављен је  

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 
У ппступку набавке __________________________________ на кпју се ЗЈН не примеоује 

редни брпј _____/_______ 
 

Предмет и прпцеоена вреднпст набавке на кпју се не примеоује ЗЈН 
 
Предмет набавке је ______________________________________________(дпбра/услуге/радпви).  
Прпцеоена вреднпст набавке на кпју се ЗЈН не примеоује изнпси ____________ (без пбрашунатпг 
ПДВ-а) _____________ са ПДВ-пм. 
 
Набавка на кпју се не примеоује ЗЈН је пбјављена дана _____________ на сајту ССОП. 
У ппступку набавке на кпју се не примеоује ЗЈН ушествпвалп је _________ ппнуђаша. 
 
Пснпвни ппдаци п ппнуђачима: 
 

Ред.бр. Назив и седищте ппнуђаша Да ли сампсталнп ппднета 
ппнуда, заједнишка или са 
ппдизвпђашем 

ПИБ 
и Матишни брпј 
ппнуђаша 

1.    

2.    

3.    

 

Благпвременп примљене ппнуде______,неблагпвременп примљене ппнуде_______.  

Кпмисија/Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавке на кпју се не примеоује ЗЈН кпнстатује 
да су примљене ппнуде ______________________ (благпвремене/неблагпвремене, 
пдгпварајуће/непдгпварајуже и прихватљиве/неприхватљиве). 
Критеријум за дпделу угпвпра је _______________________(нпр. најнижа ппнуђена цена). 
 
Ранг листа прихватљивих ппнуда применпм критеријма за избпр најппвпљније ппнуде: 
 

Ред.бр. Назив и седищте ппнуђаша 
и датум пријема ппнуде 

Ппнуђена цена  
(без ПДВ-а) 

Ппнуђена цена  
(са ПДВ-пм) 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
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Назив ппнуђача кпјем се дпдељује угпвпр 
 
На пснпву свега наведенпг Кпмисија/Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавке, на кпју се ЗЈН 
не примеоује, предлаже да се Угпвпр дпдели следећем ппнуђашу: 
 
- Ппнуђаш ____________________________, ппнуда примљена дана_________________ , ппнуда је 
примљена неппсреднп у канцеларијама ССОП/путем ппщте/или путем е-mail _________________.  
 

Пптписи  Кпмисије/Лица задуженпг за спрпвпђеое ппступка набавке, на кпју се ЗЈН не примеоује: 
 
 
Чланпви Кпмисије: 
 
1.________________________, _______________________ 
                       (име и презиме)                                        (пптпис) 

2.________________________,______________________ 
                       (име и презиме)                                        (пптпис) 

3.________________________, _____________________ 
                       (име и презиме)                                        (пптпис) 

 
 

 
Лице задуженп за спрпвпђеое набавке: 
 
__________________________, ____________________ 
                        (име и презиме)                                                (пптпис) 

                                                                                                    

 
 
 

 
С А Г Л А С А Н 

 
   _______________________ 
          (Овлащћенп лице Нарушипца) 
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Прилог 8. 
 
 

ПРЕДЛПГ НАБАВКЕ 
за набавку дпбара/услуга/радпва за  _______гпдину 

 
 

 
Ред.бр. 
 

 
Предмет набавке 
(дпбра/услуге/радпви) 

 

 
Јединица 
мере 

 
Тражена 
кплишина 

 
Прпцеоена вреднпст без ПДВ-а 
за тражену кплишину 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8     

 
 
* Предмет набавке мпгу бити дпбра, услуге или радпви у складу са ЗЈН; 
* Саставни деп пвпг предлпга, мпра бити технишка спецификација предмета набавке тј. кприсници 
набавке мпрају да ппищу предмет набавке на једнпставан, пбјективан и лпгишнп разумљив нашин; 
* Укпликп је предлпг набавке, извпђеое радпва, саставни деп предлпга мпра бити технишка 
дпкументација, дпзвпле кап и пстала неппхпдна дпкументација у складу са ппзитивним прпписима; 
* Прпцеоена вреднпст јавне набавке мпра да буде пбјективан, заснпвана на спрпведенпм 
испитиваоу тржищта предмета јавне набавке  
 
 
Датум:______________                                                                                           
 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавке: 
 
___________________________ 
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Прилог 9. 

 

 

 

СППРТСКИ САВЕЗ ППШТИНЕ ПАРАЋИН  
Параћин, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 
Дана: ____________гпд. 
П а р а ћ и н 
 
 

Захтев за дпстављаое ппнуда за ЈН бр.___ /_____ за 

НАБАВКУ __________________________________________________ 

 

Ппщтпвани, 

  Ппзивамп Вас да за нарушипца Сппртски савез ппщтине Параћин, дпставите најкасније дп 
________________ гпд. дп _____ шаспва, ппнуду за набавку дпбара/услуга/радпва 
_______________________________________________________, а у складу са шл.27.став 1.) ЗЈН  
("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради п набавци исппд прагпва дп кпјих се закпн не примеоује.   

 
Пппуоене пбрасце тражене пвим Захтевпм за дпстављаоем ппнуда мпжете да дпставите  

на један пд следећих нашина: 
- пппуоене и скениране на е-маил: ____________________ 
- пппуоене и дпстављене неппсреднп у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза              
  ппщтине Параћин у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 уз пбавезнп навпђеое               
  назива набавке 
- пппуоене и дпстављене ппщтпм на адресу: Сппртски савез ппщтине Параћин, ул.Бранка  
  Крсманпвића бр.45, 35 250 Параћин уз пбавезнп навпђеое назива набавке 

 
 
Ппнуда мпра да садржи: 
- Пппуоен Прилпг бр.3. (-Техничка спецификација дпбара, -Пбразац структуре цена) 
- Пппуоен и пптписан Мпдел угпвпра 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daca.ssop@gmail.com
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Прилпг 3. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

              1.1.Техничке спецификације   
 

Дпбра кпјa су предмет набавке се набављају у складу са шл. 27. став 1) Закпна п јавним 
набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке 
Сппртскпг савеза ппщтине Параћин дел.бр.____ oд __________ гпд., јер се ради п дпбрима шија је 
вреднпст исппд прагпва дп кпји се Закпн п јавним набавкама не примеоује.  

Предвиђена дпбра је неппхпднп набавити у складу са Гпдищоим прпгрампм Сппртскпг 
савеза ппщтине Параћин за __________ гпдину. 

Детаљан ппис дпбара – Предмет набавке _________________________________________ 
Врста и ппис предмета јавне набавке саставни је деп захтева за дпстављаоем ппнуде.    
 

ППИС 
 

Јединица мере 
 

Пквирне кпличине 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

*у табели навпде се дпбра/услуге/радпви кпја су предмет набавке 
*предмет набавке треба да буде пписан на једнпставан, пбјективан и лпгичнп разумљив начин 
*исказује се јединица мере и пквирне кпличине пптребне за набавку  
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1.2. Квалитет  

- у пвпм делу се пписује квалитет кпји се захтева у ппгледу дпбара, услуга или радпва у 
зависнпсти пд предмета јавне набавке 

 
1.3. Кпнтрпла квалитета – квантитативни и квалитетни пријем 

 
- у пвпм делу пписује се нашин на кпји ће се врщити кпнтрпла квалитета и нашин на кпји ће  

се изврщити пријем дпбара, услуга или радпва у зависнпсти пд предмета јавне набавке 
 

1.4. Гаранција 
 

- у пвпм делу се пписују гаранције, кпликп трају и пд када ппшиоу да теку гарантни рпкпви 
 

1.5. Рпк извршеоа 
 

- у пвпм делу навпди се рпк изврщеоа, пднпснп у кпм рпку је пптребнп исппрушити дпбра/ 
услуге/радпве у зависнпсти пд предмета набавке 
 

1.6. Начин и местп исппруке дпбара/пружаоа услуге/извпђеоа радпва: 
 

- у пвпм делу се у зависнпсти пд предмета набавке пписује нашин и местп исппруке за дпбра, 
нашин пружаоа услуге и местп у кпме ће се услуга пружати или нашин извпђеоа радпва и местп у 
кпме се радпви извпде, кап и друге елементе кпји су битни 

 

*наведене спецификације навпде се и пбразлажу за сваку набавку ппсебнп у зависнпсти пд 
предмета набавке 
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ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

(пдгпвпрнп лице ппнуђаша дужнп је да пппуни пвај деп кпнкурсне дпкументације,  
шиме пптрђује да је уппзнат са спецификацијпм кпја је предмет набавке) 

   
 

Дана: _______________                           

 

                                          Ппнуђач: 

 

                                                                                        Назив ппнуђаша      _____________________________ 

                                                                                        Седищте ппнуђаша _____________________________ 

                                                                                                 ПИБ                             _____________________________                                                                                                                                                         

                                                                                        Матишни брпј           _____________________________ 

         Телефпн                    _____________________________                                                                                                 

                                                                                         E-mail                         _____________________________ 

 

 

Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

       М.П.        __________________________ 

 

ППИС 

 
Јединица 

мере 
 

Пквирне 
кпличине 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Укупнп ппнуђени  изнпс без ПДВ-а: 

 
 

 
Изнпс ПДВ-а: 

 
 

 

 
Укупнп ппнуђени изнпс са ПДВ-пм: 
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МПДЕЛ УГПВПРА  

За набавке на кпје се закпн не примеоује 

Набавка ____________________________________ материјала  

ЈН бр ___/____ 

 

1. Сппртски савез ппштине Параћин, са седищтем у Параћину, ул.Бранка Крсманпвића бр.45,  

ПИБ 101097820, матишни брпј 07364750, кпга заступа пвлащћенп лице Савеза 

(председник/генерални секретар) __________________________,  (у даљем тексту: Нарушилац)  

и 

2.        _____________________________, из _________________, ул.___________________________,  

ПИБ __________________, матишни брпј ___________________, Брпј текућег рашуна  

________________________________ Назив банке ________________________, кпга заступа 

____________________________,  (у даљем тексту: Исппрушилац) 

 
ПРЕАМБУЛА: 

 Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 

•   Да је Нарушилац, у складу са шлан 27. ст 1. Закпнпм п јавним набавкама (Сл. гласник РС 
бр.91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке на кпју се Закпн п јавним набавкама не примеоује за 
набавку _________________________________________________________________; 
•  Да је ппнуђаш дпставип ппнуду брпј ________________ гпдине, заведену кпд Нарушипца ппд 
брпјем _______________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра. 
 

Члан 1. 

       Предмет пвпг Угпвпра је набавка __________________________________________________ ,        
ЈН ___/____ у складу са ппнудпм бр. ___________ пд  ___________  гпдине, кпја шини саставни деп 
пвпг Угпвпра.  
 

Члан 2. 

Угпвпрне стране прихватају укупнп ппнуђену цену кпју је Исппрушилац ппнудип приликпм 
кпнкурисаоа за дпдељиваое пвпг угпвпра и кпја изнпси               _               динара без ПДВ-а, а са 
урашунатим ПДВ-пм у изнпсу пд  ___________дин.  

Угпвпрена  цена  за  предвиђена  дпбра је фиксна и не мпже се меоати. Осим вреднпсти 
ппнуђених дпбара, цена пбухвата и трпщкпве трансппрта на адресу Нарушипца, кап и све пстале  
зависне трпщкпве кпје Исппрушилац има приликпм набавке и исппруке наведених дпбара. 
 

Члан 3.   
             Исппрушилац је дужан да врщи исппруку тражених дпбара у рпку пд најдуже 3 (три) дана            
пд дана писменпг захтева нарушипца (требпваоа) и тп сукцесивнп, а све у складу са пптребама 
Нарушипца. 

Укпликп  Исппрушилац не испуни свпје пбавезе  у предвиђенпм  рпку, тј.закасни са 

набавкпм и исппрукпм дпбара, а ппд услпвпм да, дп кащоеоа није дпщлп кривицпм Нарушипца, 
нити услед дејства вище силе, Нарушилац мпже захтевати угпвпрну казну у висини 0,5% пд укупнп 
угпвпрене вреднпсти за сваки дан закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити већи пд 
5% пд вреднпсти угпвпра. Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити без претхпднпг пристанка 
Исппрушипца дпбара, умаоеоем изнпса рашуна. 

 
Члан 4. 
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Квантитативну и квалитативну кпнтрплу исппрушених дпбара, пптписиваое птпремнице, 
изврщиће пвлащћени представник Нарушипца уз присуствп представника Исппрушипца, шија је 
пбавеза да утврди, да ли су исппрушена дпбра нпва тј. да ли кпмппненте кпје су саставни деп 
тражене ппреме нпве и некприщћене (не смеју бити репарирана), да ли пдгпварају траженпј 
спецификацији, кплишини итд. У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пшигледних грещака, 
Исппрушилац мпра исте птклпнити најкасније у рпку пд 3 (три) дана, рашунајући пд дана исппруке 
Нарушипцу и у тпм слушају је дужан п свпм трпщку да тражена дпбра из технишке спецификације 
замени нпвим. 

Члан 5. 
Исппрушилац дпбара гарантује да ће пбавезе из шл. 1. пвпг Угпвпра, изврщити у складу са 

нпрмативима и стандардима кпји регулищу пву врсту предмета угпвпра, гарантује да ће дпбра 
имати пна свпјства каква су предвиђена јавнпм набавкпм у складу са ппнудпм и траженпм 
спецификацијпм, да ће бити нпва и непщтећена, а Нарушилац гарантује  да ће на пснпву примљенпг  
рашуна и пптписане  птпемнице, платити Исппрушипцу дпбара, у рпку кпји не мпже бити краћи пд 
рпка кпје је предвиђен Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним 
трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019), рашунајући пд дана 
исппрушених дпбара и пптписане птпремнице. 

 
Члан 6. 

Исппрушилац  је пдгпвпран за недпстатке кпји би настали за време  трајаоа угпвпра, акп         
би се утврдилп да ти недпстаци пптишу пд грещака у кпнструкцији, пднпснп збпг недпстатака кпји 
представљају скривену ману. Нарушилац је пбавезан да п наведеним недпстацима без пдлагаоа 
писменим путем пбавести п тпме Исппрушипца. Исппрушилац  је пбавезан да пдмах накпн   
примљенпг пбавещтеоа предузме пдгпварајуће мере за птклаоаое рекламираних недпстатака,            
у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема пбавещтеоа. 

 
Члан 7. 

Угпвпрне стране нису пдгпвпрне за закаснелп изврщеое, или неизврщеое свпјих угпвпрних  
пбавеза кпје је насталп у слушају вище силе ппсле закљушеоа  угпвпра. Страна кпја је ппгпђена 
вищпм силпм дужна је да дпкаже ппстпјаое вище силе верпдпстпјним дпкументима, да пдмах 
(факспм, маилпм...) пбавести другу страну п настанку, врсти и евентуалнпм трајаоу вище силе, 
пднпснп других пкплнпсти кпје спрешавају  изврщеое  угпвпрне  пбавезе.  Наступаое пкплнпсти из   
пвпг  шлана прпузрпкује прпдужеое рпкпва за изврщеое угпвпрних пбавеза за перипд трајаоа 
таквих пкплнпсти и разумнпг рпка за птклаоаое тих пкплнпсти. 

 
Члан 10. 

Исппрушилац се пбавезује да ће приликпм набавке и исппруке траженпг дпбра, исппруку  да 
изврщи савеснп, благпвременп и са пажопм дпбрпг привредника. Све евентуалне сппрпве кпји би 
мпгли настати из пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће ппкущати да реще сппразумнп. Укпликп стране не 
ппстигну сппразумнп рещеое, угпвара се стварна надлежнпст суда. 
 

Члан 11. 
Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр, укпликп дпбрп не пдгпвара 

важећим прпписима или стандардима за ту врсту дпбара и квалитету наведенпм у пвпм угпвпру. 
Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр и у слушају недпстатка средства за оегпву 
реализацију. Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља 
се другпј угпвпрнпј страни. 
 

Члан 12. 
Угпвпр са закљушује за набавку предвиђених дпбара кпја су тренутнп пптребна Нарушипцу, а 

на пснпву Плана јавних набавки Сппртскпг савеза ппщтине Параћин за ______ гпдину. Свака   
угпвпрна страна има правп на једнпстрани раскид угпвпра у складу за закпнпм. Угпвпр се раскида 
изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са птказним рпкпм пд 3 (три) 
дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид угпвпра. 



40 
 

 
Члан 13. 

 За све щтп пвим Угпвпрпм није изришитп регулисанп, примениће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других ппзитивнпправних прпписа. Угпвараши су сагласни да све 
евентуалне сппрпве кпји настану из пвпг Сппразума реще мирним путем, а укпликп дп сппразума не 
дпђе, сагласни су да је надлежан суд према седищту Нарушипца. 
 
                                                                               Члан 14. 

Овај угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) једнака примерка пд кпјих 2 (два) задржава Нарушилац,    
а 2 (два) Исппрушилац дпбара. 
 

 

  Наручилац          Исппручилац 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН   _____________________________ 

___________________________________   _____________________________ 

    (пвлашћенп лице Наручипца)                                     (пвлашћенп лице Исппручипца) 

___________________________________   ______________________________ 

    (пптпис пвлашћенпг лица Наручипца)                 (пптпис пвлашћенпг лица Исппручипца) 

 

 

*пвп је пквирни пример угпвпра, кпји се пп пптреби меоа у зависнпсти пд предмета набавке 
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Прилог 10. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ П ИЗВРШЕОУ УГПВПРА 
(за набавке на кпје се ЗЈН не примеоује) 

 
 

 
Ред. 
брпј 

Предмет угпвпра Брпј 

угпвпра 

Брпј и датум 

угпвпра 

Перипд 

важеоа 

угпвпра 

Плаћени изнпс Пснпв изузећа 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
 
 
 
Дана: _________20____ гпд.                                                                                  
 
 
 
Извещтај саставип: 
 
Лице задуженп за спрпвпђеое ппступка набавки 
 
__________________________________________ 


