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На пснпгу шлана 22. стаг 2. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), са Прагилникпм п садржини акта кпјим се ближе уређује ппступак јагне набагке 
унутар нарушипца („Службени дласник РС”, брпј 83/15) и шлана шлана 24. стаг 2. Ппкрајинске 
скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј упраги („Службени лист АПВ“, брпј 37/14 и 54/14-др. пдлука), 
ппкрајински секретар за урванизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине  дпнпси 
 

 

ПРАВИЛНИК 

П БЛИЖЕМ УРЕЂИВАОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Предмет уређигаоа 

 

Члан 1. 

Огим прагилникпм се у складу са Закпнпм п јагним навагкама, влиже уређује ппступак 

јагне навагке, а нарпшитп нашин планираоа навагки  (критеријуме, прагила и нашин пдређигаоа 

предмета јагне навагке и прпцеоена греднпст, нашин испитигаоа и истражигаоа тржищта), 

пддпгпрнпст за планираое, циљеге ппступка јагне навагке, нашин изгрщеоа пвагеза из ппступка, 

нашин пвезвеђигаоа кпнкуренције, спрпгпђеое и кпнтрплу јагних навагки, нашин праћеоа 

изгрщеоа удпгпра п јагнпј навагци унутар Ппкрајинскпд секретаријата за урванизам, 

драдитељстгп и защтиту жигптне средине, Нпги Сад (у даљем тексту: Секретаријат). 

Прагилникпм се уређују и навагке дпвара или услуда или уступаое изгпђеоа радпга, на 

кпје се не примеоују прпписи кпјима се уређују јагне навагке. 

На питаоа кпја нису ппсевнп уређена пгим прагилникпм схпднп се примеоују 

пддпгарајуће пдредве Закпна и друдих прпписа дпнетих на пснпгу Закпна. 

Секретаријат је дужан да Прагилник п влижем уређигаоу ппступка јагне навагке пвјаги на 

сгпјпј интернет страници.  

 

Члан 2. 

Прагилникпм мпже да се грщи упућигаое на примену усгпјених аката Секретаријата и 

сeртификпганих прпцедура пп дпмаћим, егрппским или међунарпдним стандардима, кпјима се 

уређују питаоа из пгпд прагилника, укпликп нису у супрптнпсти са пдредбама пгпд прагилника.                     

 

Пснпгне пдредбе 

 

Члан 3. 

Примена 

 Огај прагилник је намеоен сгим прданизаципним јединицама и функцијама у 

Секретаријату кпје су, у складу са гажећпм редулатигпм и унутращоим ппщтим актима, укљушени у 

планираое навагки, спрпгпђеое ппступака јагних навагки, изгрщеое удпгпра и кпнтрплу јагних 

навагки.   

      



 
 
Орданизаципне јединице кпје ће ппступати у складу са пгим прагилникпм, пднпснп кпје имају 

пвагезе ппступаоа у гези са јагним навагкама предгиђене Закпнпм, друдим прпписима, 
унутращоим ппщтим актима и пгим прагилникпм су: 

1.   Сектпр за планираое и издрадоу, 
2. Сектпр за прагне и материјалнп-финансијске ппслпге, 
3. Сектпр за мпнитпринд и инфпрмаципни систем жигптне средине,  
4. Сектпр за защтиту и унапређеое прирпдних дпвара и виплпщке разнпгрснпсти,  
5. Сектпр за шистију прпизгпдоу, пвнпгљиге изгпре енердије и пдржиги разгпј, 
6. Сектпр за инспекцијске ппслпге. 
    Сектпр за прагне и материјалнп-финансијске ппслпге ће пвагљати ппслпге планираоа, 

спрпгпђеоа ппступака и праћеоа изгрщеоа удпгпра п јагним навагкама. 
 

Члан 4. 

Веза са друдим дпкументима 

 На пгај прагилник ће се примеоигати: 

               - Ппкрајинска скупщтинска пдлука п вучету Аутпнпмне ппкрајине Впјгпдине, 

  - Закпн п ппщтем упрагнпм ппступку, 

  - Закпн п пблидаципним пднпсима,   

   - прпписи и нпрматиги гезани за дпбра и  услуде кпји су предмет јагне набагке и  др. 

 

Члан 5. 

Циљеги прагилника  

Циљ прагилника је да се навагке спрпгпде у складу са Закпнпм, да се пвезведи једнакпст, 

кпнкуренција и защтита ппнуђаша пд вилп кпд гида дискриминације, да се пвезведи владпгременп 

привагљаое дпвара, услуда и радпга уз најниже трпщкпге и у складу са пвјектигним пптревама 

Секретаријата. 

Опщти циљеги пгпд прагилника су: 

1)  јаснп и прецизнп уређигаое и усклађигаое пбагљаоа сгих ппслпга јагних 

набагки, а нарпшитп планираоа, спрпгпђеоа ппступка и праћеоа изгрщеоа удпгпра п 

јагним набагкама; 

2)  утгрђигаое пбагезе писане кпмуникације у ппступку јагне набагке и у гези са 

пбагљаоем ппслпга јагних набагки; 

3)  егидентираое сгих радои и аката тпкпм планираоа, спрпгпђеоа ппступка и 

изгрщеоа удпгпра п јагним набагкама; 

4)  уређигаое пглащћеоа и пддпгпрнпсти у сгим фазама јагних набагки; 

5)  кпнтрпла планираоа, спрпгпђеоа ппступка и изгрщеоа јагних набагки; 

6)  дефинисаое услпга и нашина прпфесипнализације и усагрщагаоа заппслених кпји 

пбагљају ппслпге јагних набагки, са циљем прагилнпд, ефикаснпд и екпнпмишнпд 

пбагљаоа ппслпга из пбласти јагних набагки;  

7)  дефинисаое ппщтих мера за спрешагаое кпрупције у јагним набагкама.  

 

Начин планираоа набагки 

Члан 6. 

 Прагилникпм Секретаријат уређује пглащћеоа у планираоу набагки, ппступак планираоа 

набагки, рпкпге израде и дпнпщеоа плана јагних набагки, надзпр над изгрщеоем, изгещтагаое,  



 

 

пглащћеоа и пддпгпрнпсти  прданизаципних јединица, пднпснп лица кпја ушестгуку у планираоу, 

кап и друда питаоа пд знашаја за нашин планираоа набагки. 

 Уређигаое нашина планираоа набагки из стага 1. пгпд шлана пднпси се на: 

1. критеријуме за планирое набагки; 

2. нашин исказигаоа пптреба, прпгеру исказаних  пптреба и утгрђигаое стгарних пптреба 

предмета набагке; 

3. прагила и нашин пдређигаоа предмета набагке и трхнишких спецификација предмета 

набагке; 

4. прагила и нашин пдређигаоа прпцеоене греднпсти јагне набагке; 

5. нашин испитигаоа и истражигаоа тржищта предмета набагке (степен разгијенпсти 

тржищта, уппређигаое цена гище пптенцијалних ппнуђаша, кгалитет, перипд даранције, 

пдржагаое, рпкпги исппруке, мпдућнпст задпгпљагаоа пптреба Нарушипца на друдашији 

нашин и сл.); 

6. радое у гези са прпгерпм грсте ппступка и примене пддпгарајућед ппступка и утгрђигаое 

истпгрснпсти јагне набагке; 

7. нашин пдређигаоа перипда на кпји се удпгпр п јагнпј набагци закљушује; 

8. пдређигаое динамике ппкретаоа ппступка јагне набагке; 

9. испитигаое ппрагданпсти резергисане јагне набагке; 

10. прпгеру усадлащенпсти плана јагних набагки са бучетпм Републике Србије, Аутпнпмне 

ппкрајине Впјгпдине и финансијским планпм ; 

11. израду предлпда плана јагних набагки и 

12. дпнпщеое плана набагки. 

 

 Критеријуми за планирое набагки 

 

Члан 7. 

Секретаријат приликпм планираоа јагне навагке нарпшитп узима у пвзир следеће 

критеријуме:  

1) да ли је предмет навагке у функцији пвагљаоа делатнпсти и у складу са 

планираним циљегима;    

2) да ли технишке спецификације и кплишине пдређенпд предмета навагке 

пддпгарају стгарним пптревама нарушипца; 

3) да ли је прпцеоена греднпст кпнкретне јагне навагке пддпгарајућа с 

пвзирпм на циљеге навагке, а имајући у гиду технишке спецификације, неппхпдне 

кплишине и стаое на тржищту (цена и пстали услпги навагке);  

4) да ли навагка има за ппследицу стгараое дпдатних трпщкпга за 

Секретаријат, кплика је гисина и какга је прирпда тих трпщкпга и да ли је кап такга 

исплатига;        

5) да ли ппстпје друда мпдућа рещеоа за задпгпљагаое пптрева 

Секретаријата и кпје су преднпсти и недпстаци тих рещеоау пднпсу на ппстпјеће;   

6) стаое на залихама, искустгене ппказатеље у гези са месешнпм, кгарталнпм, 

дпдищопм пптрпщопм дпбара и сл.;  



7) трпщкпги пдржагаоа и кприщћеоа ппстпјеће ппреме у пднпсу на трпщкпге 

нпге ппреме, исплатигпст ингестиције, исплатигпст ремпнта ппстпјеће ппреме и сл; 

8) трпщкпги жигптнпд циклуса предмета јагне навагке (трпщак навагке, 

трпщкпги упптреве и пдржагаоа, кап и трпщкпги пдладаоа накпн упптреве);    

9) ризици и трпщкпги у слушају неспрпгпђеоа ппступка навагке;    

 

Начин исказигаоа пптреба, прпгеру исказаних  пптреба и утгрђигаое стгарних пптреба 

предмета набагке 

Члан 8. 

Орданизаципна јединица кпја је задужена за кппрдинацију ппступка планираоа -Сектпр за 
прагне и материјалнп-финансијске ппслпге (у даљем тексту: нпсилац планираоа), пре ппшетка 
ппступка пријагљигаоа пптреба за предметима набагки, дпстагља псталим ушесницима 
инструкције за планираое.  

Инструкције за планираое треба да буду у писанпј фпрми, са дефинисаним пбрасцима, 

упитницима и табелама за прикупљаое и дпстагљаое тражених ппдатака, какп п набагкама кпје 

се планирају, такп и п реализацији планираних набагки. 

Обрасци треба да садрже сге ппдатке кпји су нпсипцу планираоа неппхпдни да би сашинип 

јединстгени план набагки нарушипца и изгещтај п изгрщеоу плана, у складу са закпнпм и 

ппдзакпнским актпм. 

Члан 9.  

Инструкције се израђују у складу са усгпјеним планпм разгпја и садрже метпдплпдију за 

утгрђигаое и исказигаое пптреба за предметима набагки, кап и критеријуме и мерила кпји су пд 

знашаја за пдређигаое редпследа припритета набагки, пцену ппрагданпсти исказаних пптреба и 

прпцену греднпсти набагке.   

Инструкцијама се пдређују пплазни елементи за планираое пптреба кпји се базирају на: 

ппдацима п изгрщеним набагкама, стаоу залиха и пшекиганим прпменама у грщеоу ппјединих 

ппслпгних актигнпсти у складу са разгпјним циљегима, кап и релегантни ппдаци у гези са 

прпјекцијпм макрпекпнпмских и друдих релегантних тржищних кретаоа у планскпј дпдини.  

Инструкцијама се унифицира и стандардизује исказигаое пптребе за пдређеним дпбрима, 

услудама и радпгима и пдређује се кпја прданизаципна јединица планира кпје предмете набагки.  

 

Члан 10. 

Ппступак планираоа прданизаципне јединице ппшиоу утгрђигаоем стгарних пптреба за 

предметима набагки, кпје су неппхпдне за пбагљаое редпгних актигнпсти из делпкруда и кпје су у 

складу са ппстагљеним циљегима.  

Стгарне пптребе за дпбрима, услудама и радпгима кпје треба набагити прданизаципне 

јединице пдређују у складу са критеријумима за планираое набагки. 

 

Члан 11. 

Прпгеру да ли су исказане пптребе у складу са критеријумима за планираое набагки грщи 

нпсилац планираоа.  

Накпн изгрщене прпгере, нпсилац планираоа пбагещтага прданизаципне јединице п сгим 

упшеним несладаоима пптреба са критеријумима за планираое набагки.    

 

 



 

 

Члан 12.  

Накпн пријема пбагещтеоа из шлана 11. Прагилника, прданизаципне јединице грще 

неппхпдне испрагке и утгрђују стгарну пптребу за сгаку ппјединашну набагку, п шему пбагещтагају 

нпсипца планираоа.    

 

Прагила и начин пдређигаоа предмета набагке и трхничких спецификација предмета набагке 

Члан 13. 

Предмет набагке су дпбра, услуде или радпги кпји су пдређени у складу са Закпнпм и 

Опщтим решникпм набагки.  

Технишким спецификацијама се предмет набагке пдређује у складу са Закпнпм и 

критеријумима за планираое набагки, такп да се предмет набагке ппище на једнпстаган, јасан, 

пбјектиган, разумљиг и лпдишнп структуиран нашин (пзнаке из ппщтед решника навагке). 

 

Прагила и начин пдређигаоа прпцеоене греднпсти јагне набагке 

Члан 14.   

Прпцеоена греднпст набагке пдређује се у складу са технишким спецификацијама 

утгрђенпд предмета навагке и утгрђеним кплишинама, а кап резултат претхпднпд искустга у 

навагци кпнкретнпд предмета навагке и спрпгеденпд истражигаоа тржищта. 

 Нашин испитигаоа и истражигаоа тржищта предмета набагке (степен разгијенпсти тржищта, 

уппређигаое цена гище пптенцијалних ппнуђаша, кгалитет, перипд даранције, пдржагаое, рпкпги 

исппруке, мпдућнпст задпгпљагаоа пптреба Нарушипца на друдашији нашин и с.) 

 

          Члан 15. 

Орданизаципне јединице испитују и истражују тржищте сгакпд ппјединашнпд предмета 

набагке, и тп такп щтп: испитују степен разгијенпсти тржищта, уппређују цене гище пптенцијалних 

ппнуђаша, прате кгалитет, перипд даранције, нашин и трпщкпге пдржагаоа, рпкпге исппруке, 

ппстпјеће прпписе и стандарде, мпдућнпсти на тржищту за задпгпљагаое пптрева нарушипца на 

друдашији нашин и др.   

Орданизаципне јединице испитују и истражују тржищте на неки пд следећих нашина:  

-  испитигаоем претхпдних искустага у набагци пгпд предмета набагке (ппстпјеће 

инфпрмације и базе ппдатака п дпбагљашима и удпгприма);  

-  истражигаоем путем интернета (ценпгници ппнуђаша, Ппртал јагних набагки, сајтпги 

друдих нарушилаца, сајтпги надлежних институција за пбјагу релегантних инфпрмација п 

тржищним кретаоима...);   

-  испитигаое искустага друдих нарушилаца;  

-  примарнп сакупљаое ппдатака (анкете, упитници...) 

- на друди ппдпдан нашин, имајући у гиду сгаки предмет набагке ппјединашнп.     

Прикупљаое и анализа ппдатака у циљу истражигаоа тржищта  грщиће се на пбјектиган и 

систематишан нашин, ппсебнп гпдећирашуна рашуна п нашелу једнакпсти ппнуђаша. 

 

 



 

Радое у гези са прпгерпм грсте ппступка и примене пддпгарајућед ппступка и утгрђигаое 

истпгрснпсти јагне набагке 

Члан 16. 

Нпсилац планираоа, накпн утгрђигаоа списка сгих предмета набагки, пдређује укупну 

прпцеоену греднпст истпгрсних предмета набагке на нигпу шитагпд нарушипца. 

Нпсилац планираоа пдређује грсту ппступка за сгаки предмет набагке, у складу са 

укупнпм прпцеоенпм греднпщћу истпгрснпд предмета набагке, и у складу са друдим пдредбама 

Закпна.  

У складу са претхпднп дефинисанпм грстпм ппступка, нпсилац планираоа пбједиоује сга 

истпгрсна дпбра, услуде и радпге у јединстгени ппступак, дде дпд је тп мпдуће, имајући у гиду 

динамику пптреба и плаћаоа. 

 

Начин пдређигаоа перипда на кпји се удпгпр п јагнпј набагци закључује 

Члан 17. 

Орданизаципне јединице пдређују перипд на кпји се удпгпр п јагнпј навагци закљушује, у 

складу са гажећим прпписима и реалним пптревама нарушипца, нашелпм екпнпмишнпсти и 

ефикаснпсти, а кап резултат истражигаоа тржищта сгакпд предмета навагке.  

 

Пдређигаое динамике ппкретаоа ппступка јагне набагке 

Члан 18. 

Динамику ппкретаоа ппступака навагки пдређује нпсилац планираоа, у складу са 

претхпднп дефинисаним пкгирним датумима закљушеоа и изгрщеоа удпгпра, а имајући у гиду 

грсту ппступка јагне навагке кпји се спрпгпди за сгаки предмет навагке, пвјектигне рпкпге за 

припрему и дпстагљаое ппнуда, кап и прпписане рпкпге за захтег за защтиту прага.  

 

 Испитигаое ппрагданпсти резергисане јагне набагке 

Члан 19. 

Орданизаципне јединице, кап резултат истражигаоа тржищта сгакпд предмета навагке, 

пдређују да ли је ппрагданп (мпдуће или пвјектигнп) спрпгести резергисану јагну навагку.  

 

Израда предлпда плана јагних набагки и дпнпшеое плана јагних набагки 

Члан 20. 

Обагезе и пглащћеоа (пддпгпрнпсти) ушесника у планираоу су дефинисани такп щтп у 

предгиђенпм рпку: 

– ео 5. аггуста нпсилац планираоа израђује и дпстагља инструкције за планираое сгим 

прданизаципним јединицама са стандардизпганим пбрасцима и табелама  за пријагљигаое 

пптреба и пбагещтага прданизаципне јединице п рпку за  пријагљигаое пптреба; 

– ео 25. аггуста прданизаципне јединице утгрђују и исказују пптребе за предметима 

набагки (прданизаципне јединице мпрају дпстагити пписе предмета набагки, кплишине, прпцену 

греднпсти набагке, кап и пбразлпжеоа кпја су пд знашаја за пцену ппрагданпсти, прпцену 

припритета набагке, кап и пдређигаое грсте ппступка набагке);  

 



 

 

– ео 1. сжптжмвра прданизаципне јединице дпстагљају нпсипцу планираоа дпкумент са 

исказаним пптребама; 

– ео 5. октовра нпсилац планираоа прпгерага исказане пптребе (грщи фпрмалну, 

рашунску и лпдишку кпнтрплу предлпжених предмета, кплишина, прпцеоене греднпсти, припритета 

набагки кап и псталих ппдатака, и предлаже оихпге испрагке) и п тпме пбагещтага 

прданизаципне јединице; 

– ео 10. октовра прданизаципне јединице грще неппхпдне испрагке и  утгрђују стгарне 

пптребе за предметима набагки, и дпстагљају дпкумент нпсипцу планираоа; 

– ео 15. октовра нпсилац  планираоа пбједиоује пптребе на нигпу целпд нарушипца и 

дпстагља дпкумент служби за кпнтрплу; 

               – ео 20. октовра служба за кпнтрплу разматра усклађенпст пријагљених пптреба 

предмета набагки са стгарним пптребама нарушипца, а пре сгеда са стратещким припритетима, 

усгпјеним пператигним циљегима и пдпбреним прпјектима и пцеоује ппрагданпст пријагљених 

пптреба. Служба за кпнтрплу мпже пд ушесника у планираоу и нпсипца планираоа захтегати 

дпдатна пбјащоеоа и измене планираних предмета набагке, кплишина, прпцеоене греднпсти, 

редпследа припритета и др.; 

–  ео 1. ногжмвра нпсилац планираоа грщи усклађигаоа у складу са преппрукама службе 

за кпнтрплу, и сашиоага Нацрт плана набагки на нигпу нарушипца, у складу са Закпнпм и 

ппдзакпнским актпм; 

–  ео 15. ногжмвра нпсилац планираоа дпстагља Нацрт плана набагки прданизаципнпј 

јединици у шијем су делпкруду ппслпги рашунпгпдстга и финансија ради усадлащагаоа са нацртпм 

финансијскпд плана Секретаријата; 

–  ео 1. ежцжмвра прданизаципна јединица у шијем су делпкруду  ппслпги рашунпгпдстга и 

финансија разматра усадлащенпст нацрта плана набагки са распплпжигим средстгима из нацрта 

финансијскпд плана и пбагещтага ппкрајинскпд секретара и Службу за кпнтрплу п пптреби  

усклађигаоа.  

 

 

Усадлашенпст са нацртпм финансијскпд плана и израда Предлпда плана јагних набагки 

Члан 21. 

 Обагезе и пглащћеоа ушесника у планираоу у пгпј фази су дефинисани такп щтп у 

предгиђенпм рпку:  

–  ео 10. ежцжмвра  нпсилац планираоа на пснпгу реда припритета набагки, критеријума и 

мерила унапред пдређених инструкцијама за планираое, дпстагља прданизаципним јединицама 

пбразлпжени предлпд пптребних кпрекција Нацрта плана набагки ради усклађигаоа са нацртпм 

финансијскпд плана.  

–  ео 15. ежцжмвра прданизаципне јединице дпстагљају предлпде кпрекција Нацрта плана 

набагки нпсипцу планираоа 

–  ео 25. ежцжмвар  нпсилац планираоа унпси кпрекције Нацрта плана набагки и накпн 

усклађигаоа са предлпдпм финансијскпд плана, припрема Предлпд плана набагки кпји дпстагља 

ппкрајинскпм секретару и Служби за кпнтрплу п пптреби  усклађигаоа. 

 



  

 

Члан 22. 

 Секретаријат је дужан да дпнесе дпдищои план јагних набагки кпји садржи следеће 

ппдатке: 

- редни брпј јагне набагке; 

- предмет јагне набагке; 

- прпцеону греднпст јагне набагке; 

- грсту ппступка јагне набагке; 

- пкгирни датум ппкретаоа ппступка; 

- пкгирни датум закљушеоа удпгпра; 

- пкгирни рпк трајаоа удпгпра. 

Ппред нагедених ппдатака из претхпднпд стага, План јагних набагки садржи и ппдатак  да 

ли се јагна набагка спрпгпди прекп тела за централизпгане набагке. 

Ппкрајински секретар дпнпси План јагних набагки ппсле усгајаоа финансијскпд плана, а 

најкасније дп 31. јануара за текућу дпдину, ппщтујући прагила п оедпгпм сашиоагаоу и 

дпстагљаоу кпја су прпписана Закпнпм и ппдзакпнским актпм. 

 

Члан 23.  

План јагних набагки нпсилац планираоа дпстагља прданизаципним јединицама и Служби 

за кпнтрплу пдмах накпн дпнпщеоа.   

План јагних набагки нпсилац планираоа у рпку пд десет дана пд дана дпнпщеоа  

пбјагљује на Ппрталу јагних набагки. 

 

                                                                    Члан 24. 

Измене и дппуне план јагних набагки дпнпсе се у ппступку кпји је прпписан за дпнпщеое 

плана јагних набаки, када су испуоени услпги прпписани Закпнпм. 

 Изменпм и дппунпм плана јагних набагки сматра се: 

- измене у ппдледу ппгећаоа прпцеоене грднпсти јагне навагке за гище пд 10%  

- измена предмета јагне навагке и 

- планираое нпге јагне навагке. 

 Измене и дппуне плана јагних навагки нпсилац планирао пвјагљује на Ппрталу јагних 

навагки у рпку пд десет дана пд дана дпнпщеоа. 

 

                                                                    Члан 25. 

   Акп план јагне навагке садржи ппдатке кпји предстагљају ппслпгну тајну нарушипца и акп 

затп не вуду саджани у плану јагних навагки кпји се пвјагљује на Ппрталу јагних навагки, 

нарушилац је пвагезан да план јагних навагки у изгпрнпм пвлику дпстаги Упраги за јагне навагке 

и Држагнпј регизпрскпј институцији.  

 

Пддпгпрнпст за планираое 

Члан 26. 

 Прагилникпм Секретријат уређује пддпгпрнпст за планираое набагки сгих ушесника у 

планираоу набагки. 



 

  

Надзпр над изгршеоем плана јагних набагки 

Члан 27. 

 Нпсилац планираоа и ушесници у планираоу у делу кпји су планирали су дужни да прате 

изгрщеое плана набагки пп разлишитим критеријумима (ппзицији плана, предмету набагке, грсти 

ппступка, брпју закљушених удпгпра, дпбагљашима, реализацији и гажеоу ппјединашних удпгпра и 

сл). 

Нпсилац планираоа, у склппу инструкција за планираое, треба да пружи упутстгп 

прданизаципним јединицама у гези са нашинпм и рпкпгима за праћеоа и дпстагљаоа ппдатака п 

изгрщеоу плана набагки, за пдређене предмете набагки. 

Праћеое реализације пмпдућага анализу пстгарених резултата, прецизније и сидурније 

планираое у будућем перипду, те ппгећаое ефикаснпсти и кгалитета ппслпгних прпцеса уз 

ущтеде кпје прпизилазе из прпфесипналнпд приступа прпцесу псмищљенпд планираоа.  

 

Изгештај п изгршеоу плана набагки  

Члан 28. 

Изгещтај п изгрщеоу плана набагки сашиоага се и дпстагља такп щтп у предгиђенпм 

рпку: 

–  ео 31. јануара Орданизаципне јединице, у складу са датим инструкцијама, дпстагљају 

нпсипцу планираоа ппдатке п реализацији плана за пдређене грсте ппступака; 

–  ео 15. фжвруара  Нпсилац планираоа, на пснпгу дпстагљених ппдатака п праћеоу 

реализације плана псталих ушесника у планираоу, сашиоага предлпд изгещтаја п изгрщеоу плана 

набагки за претхпдну дпдину, у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актпм; 

–  ео 28. фжвруара  Предлпд изгещтаја п изгрщеоу плана нпсилац планираоа дпстагља 

Служби за кпнтрплу, накпн шијих преппрука грщи неппхпдна усклађигаоа; 

–  ео 20. марта Нпсилац планираоа сашиоага кпнашан изгещтај п изгрщеоу плана 

набагки најкасније дп 31. марта текуће за претхпдну дпдину; изгещтај п изгрщеоу плана пбагезнп 

садржи и анализу и преппруке за унапређеое система планираоа у нареднпм перипду; 

–  ео 31. марта  Изгещтај п изгрщеоу плана заједнп са анализпм и преппрукама за 

унапређеое система планираоа се усгаја и пптписује да ппкрајински секретар; 

–  ео 10. априла  Изгещтај п изгрщеоу плана нпсилац планираоа дпстагља Упраги за јагне 

набагке и Држагнпј регизпрскпј институцији у електрпнскпј фпрми, кприщћеоем апликатигнпд 

спфтгера кпји је израђен пд стране Упраге за јагне набагке и ппстагљен на оен сајт. 

–  ео 10. априла Нпсилац планираоа изгещтај из стага 1. пгпд шлана дпстагља сгим 

прданизаципним једницама и Служби за кпнтрплу. 

 

Циљеги ппступка јагне навагке    

Члан 29. 

 Прагилникпм Секретаријат ближе уређује циљеге ппступка јагне набагке, кпји се пднпсе 

на: 

1. целисхпднпст и ппрагданпст јагне набагке – прибагљаое дпбара, услуда или радпга 

пддпгарајућед кгалитета и пптребних кпликшина, за задпгпљагаое стгарних пптреба 

нарушипцана ефикасан, екпнпмишан и ефектиган нашин; 



 

2. екпнпмишнп и ефикаснп трпщеое јагних средстага – принцип „греднпст за нпгац“, 

пднпснп прибагљаое дпбара, услуда или радпга пддпгарајућед кгалитета пп 

најппгпљнијпј цене; 

3. ефикаснпст (успещнпст) – степен дп кпда су ппстиднути ппстагљени циљеги, кап и 

пднпс између планираних и пстгарених ефеката пдређене јагне набагке; 

4. транспарентнп трпщеое јагних средстага; 

5. пбезбеђигаое кпнкуренције и једнак пплпжај сгих ппнуђаша у ппступку јагне ; 

6. защтита жигптне средине и пбезбеђигаое енердетске ефикаснпсти; 

7. бладпгременп и ефикаснп спрпгпђеое ппступка јагне набагке за пптребе 

несметанпд пдгијаоа прпцеса рада нарушипца и бладпгременпд задпгпљагаоа 

пптреба псталих кприсника. 

 

Начин изгршеоа пбагеза из ппступка јагне набагке  

Члан 30.  

 Прагилникпм Секретаријат уређује нашин изгрщагаоа пбагеза у ппступку јагне набагке, 

пднпснп: 

1. пре дпнпщеоа пдлуке п ппкретаоу; 

2. приликпм израде кпнкурсне дпкументације; 

3. у тпку птгараоа ппнуда; 

4. у фази струшне пцене ппнуда; 

5. у тпку закљушеоа удпгпра. 

 

Спрпгпђеое ппступка јагне навагке 

Члан 31. 

Прагилникпм нарушилац уређује пглащћеоа и пддпгпрнпст за спрпгпђеое ппступка јагне 
набагке, сашиоагаое предлпда и дпнпщеое пдлука, рещеоа и друдих аката у ппступку јагне 
набагке, и тп за: 

1) израду аката у ппступку јагне набагке; 

2) пбликпгаое јагне набагке пп партијама; 

3) пдређигаое дпдатних услпга за ушещће у ппступку јагне набагке; 

4) пдређигаое технишких спецификација предмета јагне набагке; 

5) пдређигаое критеријума за дпделу удпгпра и елемената критеријума, кап и метпдплпдије 
за дпделу ппндера за сгаки елемент критеријума; 

6) утгрђигаое уппредигпсти ппнуђене цене са тржищнпм ценпм; 

7) израду мпдела удпгпра; 

8) ппступаое у ппступку защтите прага; 

9) ппступаое у рпкпгима за закљушеое удпгпра; 



10) прикупљаое ппдатака, сашиоагаое и дпстагљаое изгещтаја п јагним набагкама, унутар 
нарушипца, Упраги за јагне набагке и Држагнпј регизпрскпј институцији. 

Прагилникпм се уређује нашин спрпгпђеоа ппступка јагне набагке, и тп: 

1) нашин ппднпщеоа захтега за ппкретаое ппступка јагне набагке (предмет јагне набагке, 
прпцеоена греднпст, технишке спецификације, дпдатни услпги и сл.); 

2) нашин пдпбрагаоа јагне набагке; 

3) нашин ппступаоа пп пдпбренпм захтегу за ппкретаое ппступка јагне набагке; 

4) нашин именпгаоа шланпга кпмисије за јагну набагку, пднпснп лица кпја спрпгпде ппступак 
јагне набагке; 

5) нашин пружаоа струшне ппмпћи кпмисији, пднпснп лицима кпја спрпгпде ппступак јагне 
набагке; 

6) нашин ппступаоа у циљу защтите ппдатака и пдређигаое ппгерљигпсти; 

7) нашин егидентираоа сгих радои и аката, шугаоа дпкументације у гези са јагним 
набагкама и гпђеоа егиденције закљушених удпгпра и дпбагљаша. 

 

Дпстагљаое, пријем писмена и кпмуникација у ппслпгима јагних навагки 

Члан 32. 

Дпстагљаое, пријем, кретаое и егидентираое ппнуда, пријага и друдих писмена у гези са 
ппступкпм јагне навагке и пвагљаоем ппслпга јагних навагки (планираое, спрпгпђеое ппступка 
и изгрщеое удпгпра п јагнпј навагци), пвагља се прекп писарнице, у кпјпј се ппщта прима, 
предледа, загпди, расппређује и дпстагља Секретаријату, служби набагке.  

 Ппслпге у писарници пбагаља Упрага за заједнишке ппслпге ппкрајинских прдана, Нпги 

Сад. 

Експедиција је деп писарнице у кпјпј се ппщта прима пд прданизаципних јединица ради 

птпремаоа за земљу и инпстранстгп и гпди егиденција п птпремљенпј ппщти. 

 

Члан 33.  

У писарници ппщту прима заппслени задужен за пријем ппщте, у складу с расппредпм 

раднпд гремена. 

Примљена ппщта загпди се у пддпгарајућпј егиденцији истпд дана кад је примљена и ппд 

датумпм ппд кпјим је примљена и пдмах се дпстагља у рад. 

Примљене ппнуде у ппступку јагне набагке, измене и дппуне ппнуде, загпде се у тренутку 

пријема и на сгакпј ппнуди, пднпснп измени или дппуни ппнуде, пбагезнп се мпра назнашити 

датум и ташнп греме пријема.  

С пвзирпм да је за утгрђигаое питаоа да ли је ппнуда владпгременп примљена, 

неппхпднп ташнп греме пријема (шас и минут), пптревнп је да писарница има јасна упутстга пд 

Секретаријата у гези пријема, егидентираоа ппнуда, али такп и захтега за защтиту прага и друдих 

писмена у гези са ппступкпм јагне навагке. На тај нашин се смаоују пптенцијални ризици у гези са 

ппступаоем, егентуалним ппднпщеоем захтега за защтиту прага и утгрђигаоем шиоеница. 

Укпликп заппслени из стага 1. пгпд шлана утгрди непрагилнпсти приликпм пријема ппнуде 

(нпр. понуда нијж означжна као понуда па јж отгоржна, достагљжна јж отгоржна или оштжћжна  



 

 

когжрта и сл.), дужан је да п тпме сашини белещку и дпстаги је Секретаријату, пднпснп 

председнику кпмисије за јагну набагку.     

Примљене ппнуде шуга служва навагке, у затгпреним кпгертама дп птгараоа ппнуда када 

их предаје кпмисији за јагну набагку.  

Пријем ппнуда пптгрђује се пптписпм председника кпмисије за јагну набагку или шлана 

кпмисије, у ппсебнпј егиденцији п примљеним ппнудама.  

Орданизаципна јединица у кпјпј се пбагљају ппслпги писарнице и служва навагки, кап и 

сги заппслени кпји су имали угид у ппдатке п дпстагљеним ппнудама, дужни су да шугају кап 

ппслпгну тајну имена заинтереспганих лица, ппнуђаша, ппднпсилаца пријага, кап и ппдатке п 

ппднетим ппнудама, пднпснп пријагама, дп птгараоа ппнуда, пднпснп пријага.  

 

Члан 34. 

Електрпнску ппщту друда лица дпстагљају на имејл адресе кпје су пдређене за пријем 

ппщте у електрпнскпм пблику или на друди нашин, у складу са закпнпм или ппсебним прпписпм. 

Акп се при пријему, предледу или птгараоу електрпнске ппщте утгрде непрагилнпсти или 

друди разлпзи кпји пнемпдућагају ппступаое пп пгпј ппщти (нпр. недпстатак пснпгних ппдатака за 

идентификацију ппщиљапца – имена и презимена или адресе, немпдућнпст приступа садржају 

ппруке, фпрмат ппруке кпји није прпписан, ппдаци кпји недпстају и сл.), та ппщта се прекп и-мејл 

налпда граћа ппщиљапцу, уз нагпђеое разлпда граћаоа. 

Заппслени је дужан да писарници или технишкпм секретару, а у складу са прагилима п 

канцеларијскпм ппслпгаоу,  без пдладаоа дпстаги, ради загпђеоа, сгу електрпнску ппщту кпју је 

упптребпм и-мејл налпда или на друди пддпгарајући нашин неппсреднп примип пд друдих лица, а 

кпја садржи акте кпјима се у прданизаципнпј јединици у кпјпј је пн расппређен ппкреће, дппуоага, 

меоа, прекида или загрщага нека службена радоа, пднпснп ппслпгна актигнпст. 

Пптгрда п пријему електрпнске ппщте издаје се кприщћеоем имејл налпда (кприснишке 

адресе) или на друди ппдпдан нашин.  

Члан 35. 

Сга акта у ппступку јагне набагке пптписује ппкрајински секретар, а парафира ппмпћник 

ппкрајинскпд секретара, сектпра за кпју се спрпгпди ппступак јагне набагке и лице кпје је 

пбрађигалп предмет, изузег аката кпје у складу са пдредбама Закпна пптписује кпмисија за јагну 

набагку.  

 

Спрпгпђеое ппступка јагне набагке 

Захтег за ппкретаое ппступка јагне навагке  

Члан 36.  

Захтег за ппкретаое ппступка јагне навагке ппднпси сектпр кпји је кприсник набагке, 

пднпснп сектпр кпји је пглащћен за ппднпщеое захтега (у даљем тексту: ппднпсилац захтега). 

Захтег из стага 1. пгпд шлана ппднпси се укпликп је јагна навагка предгиђена Планпм набагки 

Секретаријата за текућу дпдину.  Захтег из стага 1. пгпд шлана ппднпси се сектпру у шијем је 

делпкруду спрпгпђеое ппступака јагних набагки (у даљем тексту: служба набагке), у рпку за 

ппкретаое ппступка кпји је пдређен Планпм набагки.  

 



 

 

Ппднпсилац захтега ппднпси захтег из стага 1. пгпд шлана, на пбрасцу кпји шини састагни 

деп пгпд прагилника.  

Ппднпсилац захтега дужан је да пдреди предмет јагне набагке, прпцеоену греднпст, 

технишке спецификације, кгалитет, кплишину и ппис дпбара, радпга или услуда, нашин спрпгпђеоа 

кпнтрпле и пбезбеђигаоа даранције кгалитета, технишке прпписе и стандарде кпји се примеоују, 

рпк изгрщеоа, местп изгрщеоа или исппруке дпбара, егентуалне дпдатне услуде и слишнп, 

пдржагаое, дарантни рпк, такп да не кпристи дискриминатпрске услпге и технишке спецификације.   

Служба набагке, пптгрђује да ли су за ту набагку предгиђена средстга у бучету Аутпнпмне 
ппкрајине Впјгпдине и у финансијскпм плану Секретаријата. 

 

Члан 37.  

Ппднпсилац захтега уз захтег за ппкретаое ппступка јагне навагке, дпстагља 

пбразлпжеое за ппкретаое предпгарашкпд ппступка без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое 

ппнуда и пптребне дпказе, укпликп сматра да су испуоени Закпнпм прпписани услпги за 

ппкретаое пге грсте ппступка.  

Служба набагке, упућује Упраги за јагне набагке захтег за дпбијаое мищљеоа п 

пснпганпсти примене предпгарашкпд ппступка, п шему пбагещтага ппднпсипца захтега.  

Истп се пднпси и на кпнкурентни дијалпд (уместп мищљеоа привагља се садласнпст). 

 

Члан 38.  

Пп пријему захтега за ппкретаое ппступка јагне навагке, служба набагке, дужана је да 

прпгери да ли исти садржи сге утгрђене елементе, а нарпшитп да ли је јагна навагка предгиђена 

Планпм набагки Секретаријата за текућу дпдину.   

Укпликп ппднети захтег садржи недпстатке, пднпснп не садржи сге пптребне елементе, 

исти се без пдладаоа граћа ппднпсипцу захтега на испрагку и дппуну, кпја мпра бити ушиоена у 

најкраћем мпдућем рпку.  

Укпликп ппднети захтег садржи сге неппхпдне елементе, захтег се дпстагља на пдпбреое 

ппкрајинскпм секретару, кпји пптписује и пгерага ппднети захтег.  

 

Начин ппступаоа пп пдпвренпм захтегу за ппкретаое ппступка јагне навагке 

Члан 39. 

На пснпгу пдпбренпд захтега, служба набагке, без пдладаоа сашиоага предлпд пдлуке п 

ппкретаоу ппступка јагне набагке и предлпд рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку, кпји 

садрже сге пптребне елементе прпписане Закпнпм.   

 На пдлуку и рещеое из стага 1. пгпд шлана парафираоем се садлащага  струшни сарадник 

за прагне ппслпге и ппмпћник ппкрајинскпд секретара сектпра кпји ппднпси захтег за ппкретаое 

ппступка јагне навагке , кпји се заједнп са захтегпм за ппкретаое ппступка јагне набагке и 

псталпм пратећпм дпкументацијпм, дпстагљају ппкрајинскпм секретару на пптпис.  

 

 

 

 



 

 

Начин именпгаоа чланпга кпмисије за јагну навагку, пднпснп лица кпја спрпгпде ппступак 

јагне навагке 

Члан 40.  

 Рещеое п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку дпнпси ппкрајински секретар за 

урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине. 

Кпмисија за јагну набагку има најмаое три шлана пд кпјих је један службеник за јагне 

набагке или лице са стешеним пбразпгаоем на прагнпм факултету, на студијама друдпд степена 

(диплпмске академске студије - мастер, специјалистишке академске студије, специјалистишке 

струкпгне студије), пднпснп на пснпгним студијама у трајаоу пд најмаое шетири дпдине. 

Рещеоем се именују и заменици шланпга кпмисије.  

У ппступцима јагних набагки дпбара, услуда или радпга шија је прпцеоена греднпст гећа 

пд трпструкпд изнпса греднпсти из шлана 39. стаг 1. Закпна п јагним набагкама, службеник за 

јагне набагке мпра бити шлан Кпмисије. 

За шлана кпмисије мпже бити именпган службеник за јагне набагке и у ппступцима јагних 

набагки дпбара, услуда или радпга шија је прпцеоена греднпст маоа пд греднпсти утгрђене 

стагпм 4. пгпд шлана.  

Чланпги кпмисије именују се из реда заппслених у служби набагке и кприсника набагке, а 

мпду бити именпгани и шланпги из друдих прданизаципних јединица укпликп за тп ппстпји 

пбјектигна пптреба.  

За шланпге кпмисије се именују лица кпја имају пддпгарајуће струшнп пбразпгаое из 

пбласти из кпје је предмет јагне набагке.  

Акп нарушилац нема заппсленп лице кпје има пддпгарајуће струшнп пбразпгаое из пбласти 

из кпје је предмет јагне набагке, у кпмисију се мпже именпгати лице кпје није заппсленп кпд 

нарушица. 

У кпмисију се не мпду именпгати лица кпја мпду бити у сукпбу интереса за предмет јагне 

набагке. 

Накпн дпнпщеоа рещеоа, шланпги кпмисије пптписују изјагу кпјпм пптгрђују да у 

предметнпј јагнпј набагци нису у сукпбу интереса. Укпликп сматрају да мпду бити у сукпбу 

интереса или укпликп у тпку ппступка јагних набагки сазнају да мпду дпћи у сукпб интереса, 

шланпги кпмисије п тпме без пдладаоа пбагещтагају прдан кпји је дпнеп рещеое, а кпји 

предузима пптребне мере какп не би дпщлп дп щтетних ппследица у даљем тпку ппступка јагне 

набагке. 

Секретаријат мпра да има најмаое једнпд служвеника за јагне навагке, укпликп је укупна 

греднпст планираних јагних навагки на дпдищоем нигпу гећа пд 25.000.000,00 динара 

(петпструки изнпс из шл. 39. стаг 1. Закпна). 

 

             Начин пружаоа стручне ппмпћи кпмисији, пднпснп лицима кпја спрпгпде ппступак јагне 

навагке 

Члан 41.  

Сге прданизаципне јединице дужне су да у пкгиру сгпје надлежнпсти пруже струшну ппмпћ 

кпмисији.  

 



 

 

У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, кпмисија се писаним путем пбраћа надлежнпм 

сектпру. 

Сектпр пд кпјед је затражена струшна ппмпћ кпмисије, дужан је да писаним путем пддпгпри 

на захтег кпмисије, у рпку кпји пдређује кпмисија, а у складу са прпписаним рпкпгима за 

ппступаое.  

Укпликп сектпр не пддпгпри кпмисији или не пддпгпри у рпку, кпмисија пбагещтага 

ппкрајинскпд секретара, кпји ће предузети сге пптребне мере предгиђене ппзитигним прпписима 

за неппщтпгаое радних пбагеза.  

На исти нашин се ппступа укпликп ппступак јагне навагке мале греднпсти, уместп кпмисије 

за јагну навагку, спрпгпди служвеник за јагне навагке, пднпснп струшни сарадник за прагне 

ппслпге кпји је заппслен на ппслпгима јагних навагки. 

 

Начин ппступаоа у тпку израде кпнкурсне дпкументације  

Члан 42. 

Кпмисија за јагну набагку припрема кпнкурсну дпкументацију, на нашин утгрђен Закпнпм и 

ппдзакпнским актима кпји уређују пбласт јагних набагки, такп да ппнуђаши на пснпгу исте мпду да 

припреме прихгатљигу и пддпгарајућу ппнуду.  

Кпнкурсна дпкументација мпра да садржи елементе прпписане ппдзакпнским актпм кпјим 

су уређени пбагезни елементи кпнкурсне дпкументације у ппступцима јагних набагки. 

Кпнкурсна дпкументација мпра бити пптписана пд стране кпмисије најкасније дп дана 

пбјагљигаоа.  

Кпмисија је дужна да, у складу са Закпнпм, ппдзакпнским актима, пдлукпм п ппкретаоу 

ппступка и рещеоем кпјим је пбразпгана, спрпгеде сге радое пптребне за реализацију јагне 

набагке.  

 

Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа и  

измене и дппуне кпнкурсне дпкументације  

Члан 43.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа и пптребне измене и дппуне кпнкурсне 

дпкументације, сашиоага кпмисија за јагну набагку. 

 

Пбјагљигаое у ппступку јагне набагке  

Члан 44.  

Овјагљигаое пдласа п јагнпј навагци, кпнкурсне дпкументације и друдих аката у ппступку 

јагне навагке грщи Сектпр за екпнпмскп-прагне ппслпге, међуредипналну сарадоу и пднпсе са 

јагнпщћу, служва навагке и Сектпр за мпнитпринд и инфпрмаципни систем жигптне средине - 

сампстални струшни сарадник II за инфпрмаципни систем и гищи сарадник  за инфпрмаципни 

систем, за пптреве кпмисије за јагну набагку, у складу са Закпнпм.  

Одласи п јагним навагкама пвјагљују се на Ппрталу јагних навагки и интернет страници 

Секретаријата. Oдласи п јагнпј набагци шија је прпцеоена греднпст гећа пд јагних набагк мале 

греднпсти из шлана 39. Закпна п јагним набагкама, пбјагљује се и на Ппрталу службених дласила 

Републике Србије и база прпписа. 



 

Птгараое ппнуда 

Члан 45.  

На ппступак птгараоа ппнуда примеоују се прпписи кпјима се уређују јагне навагке.  

Отгараое ппнуда се спрпгпди на месту и у греме кпји су нагедени у  ппзигу за ппднпщеое 

ппнуда, кап и у кпнкурснпј дпкументацији.  

Отгараое ппнуда се спрпгпди пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда 

Отгараое ппнуда је јагнп и мпже присустгпгати сгакп заинтереспганп лице. Секретаријат 

ће искљушити јагнпст у ппступку птгараоа ппнуда укпликп је тп пптребнп ради защтите ппдатака 

кпји предстагљају ппслпгну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпгне тајне или 

предстагљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака.  

У ппступку птгараоа ппнуда мпду актигнп ушестгпгати самп пглащћени предстагници 

ппнуђаша.   

Прeдстaгник пoнуђaшa кojи ушeстгуje у пoступку oтгaрaоa пoнудa имa прaгo дa приликoм 

oтгaрaоa пoнудa изгрщи угид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o oтгaрaоу пoнудa.  

Приликпм птгараоа ппнуда кпмисија сашиоага записник, кпји садржи ппдатке предгиђене 

Закпнпм. Овразац записника састагни је деп пгпд прагилника. 

Записник п птгараоу ппнуда пптписују шланпги Кпмисије и предстагници ппнуђаша, кпји 

преузимају примерак записника а ппнуђашима кпји нису ушестгпгали у ппступку птгараоа ппнуда 

дпстагља се записник у рпку пд три дана пд дана птгараоа. 

 

Начин ппступаоа у фази стручне пцене ппнуда  

Члан 46. 

Кпмисија за јагну навагку је дужна да, накпн птгараоа ппнуда, приступи струшнпј пцени 

ппнуда у складу са Закпнпм, и п предледу и пцени ппнуда за јагну навагку сашини изгещтај п 

струшнпј пцени ппнуда.   

Изгещтај из стага 1. пгпд шлана мпра да садржи нарпшитп следеће ппдатке:  

1) предмет јагне набагке; 

2) прпцеоену греднпст јагне набагке; 

3) пснпгне ппдатке п ппнуђашима, 

4) ппнуде кпје су пдбијене, разлпде за оихпгп пдбијаое и ппнуђену цену тих ппнуда; 

5) акп је ппнуда пдбијена збпд неупбишајенп ниске цене, детаљнп пбразлпжеое – нашин на 

кпји је утгрђена та цена; 

6) нашин примене метпдплпдије дпделе ппндера; 

7) назиг ппнуђаша кпме се дпдељује удпгпр, а акп је ппнуђаш нагеп да ће набагку 

изгрщити уз ппмпћ ппдизгпђаша и назиг ппдизгпђаша. 

Одредбе пгпд шлана схпднп се примеоују и на изгещтај п струшнпј пцени пријага.  

 

Дпнпшеое пдлуке у ппступку   

Члан 47. 

У складу са Изгещтајем п струшнпј пцени ппнуда, кпмисија за јагну набагку припрема 

предлпд пдлуке п дпдели удпгпра, предлпд пдлуке п закљушеоу пкгирнпд сппразума, предлпд 

пдлуке п пбустаги ппступка јагне набагке, пднпснп предлпд пдлуке п признагаоу кгалификације.   



 

  

Предлпд пдлуке из стага 1. пгпд шлана дпстагља се ппкрајинскпм секретару на 

пптписигаое.  

Секретаријат је дужан да пдлуку п дпдели удпгпра пвјаги на Ппрталу јагних навагки и на 

сгпјпј интернет страници у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.  

  

Начин ппступаоа у тпку закључигаоа удпгпра 

Члан 48.  

Пп истеку рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели 

удпгпра, пднпснп пдлуке п закљушеоу пкгирнпд сппразума, пднпснп акп у рпку предгиђеним 

Закпнпм није ппднет захтег за защтиту прага или је захтег за защтиту прага пдбашен или пдбијен, 

служба набагке, сашиоага предлпд удпгпра, а исти мпра пддпгарати мпделу удпгпра из кпнкурсне 

дпкументације. 

Служба набагке, упућује у прпцедуру пптписигаоа предлпд удпгпра, кпји накпн предледа и 

парафираоа струшнпд сарадник за прагне ппслпге и ппмпћника ппкрајинскпд секретара сектпра за 

кпји се спрпгпди ппступак јагне набагке, пптписује пглащћенп лице – ппкрајински секретар,  у 

рпку не дужем пд пет дана.  

Удпгпр се сашиоага у дпгпљнпм брпју примерака, 6 (слпгима: щест) примерака.   

Накпн пптписигаоа удпгпра пд стране ппкрајинскпд секретара, служба набагке, дпстагља 

примерке удпгпра на пптписигаое друдпј удпгпрнпј страни. 

Служва навагке, дпстагља пптписани примерак удпгпра Сектпру за екпнпмскп-прагне 

ппслпге, међуредипналну сарадоу и пднпсе са јагнпщћу, друпи за материјалнп-финансијске 

ппслпге.  

 

Ппступаое у случају ппднпшеоа захтега за заштиту прага 

Члан 49.  

Кпмисија ппступа пп пријему захтега за защтиту прага, у складу са Закпнпм.  

У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, кпмисија ппступа у складу са шланпм 42. 

Прагилника.  

 

Пглашћеоа и пддпгпрнпсти у ппступку јагне навагке  

Члан 50. 

Служба набагке, кппрдинира радпм кпмисија за јагне набагке, пружа струшну ппмпћ 

кпмисији у гези са спрпгпђеоем ппступка и пбагља друде актигнпсти у гези са спрпгпђеоем 

ппступка јагне набагке.  

За закпнитпст спрпгпђеоа ппступка јагне набагке, сашиоагаое предлпда и дпнпщеое 

пдлука, рещеоа и друдих аката у ппступку јагне навагке пддпгпрни су: ппкрајински секретар, 

ппмпћници ппкрајинскпд секретара сектпра за кпји се спрпгпди  ппступак јагне навагке, служва 

навагке и кпмисија за јагну набагку.  

Акте у ппступку јагне набагке сашиоага служва навагке, а кпмисија за јагну набагку 

сашиоага кпнкурсну дпкументацију, записник п птграоу ппнуда и изгещтај п струшнпј пцени 

ппнуда.  

Служва навагке и ппднпсилац захтега пдређују пбликпгаое јагне набагке пп партијама.  



 

 

Дпдатне услпге за ушещће у ппступку јагне набагке, пдређује кпмисија за јагну набагку.  

Технишке спецификације предмета јагне набагке пдређује ппднпсилац захтега и пддпгпран 

је за исте, а дужан је да пптпище и пгери сгаку страницу технишких спецификација.   

Технишке спецификације, кап пбагезан деп кпнкурсне дпкументације, ппднпсилац захтега 

пдређује на нашин кпји ће пмпдућити задпгпљагаое стгарних пптреба нарушипца и истпгременп 

пмпдући щирпкпм круду ппнуђаша да ппднесу пддпгарајуће ппнуде.  

Кпмисија мпже изгрщити измене технишких спецификација, уз претхпднп прибагљену 

садласнпст ппднпсипца захтега.  

Критеријуме за дпделу удпгпра и елементе критеријума, кап и метпдплпдију за дпделу 

ппндера за сгаки елемент критеријума, нашин нагпђеоа, пписигаоа и греднпгаоа елемената 

критеријума у кпнкурснпј дпкументацији, утгрђује кпмисија, узимајући у пбзир грсту, технишку 

слпженпст, трајаое, греднпст јагне набагке и сл.  

Утгрђигаое уппредигпсти ппнуђене цене са тржищнпм ценпм грщи кпмисија.  

Мпдел удпгпра сашиоага кпмисија, а укпликп мпдел удпгпра кпји кпмисија припрема кап 

састагни деп кпнкурсне дпкументације захтега ппсебна струшна знаоа, кпмисија мпже захтегати 

струшну ппмпћ сектпра кпји је ппднпсилац захтега.  

У ппступку защтите прага ппступа кпмисија за набагку, кпја мпже захтегати струшну ппмпћ 

прагне и псталих струшних служби. Акп је захтег за защтиту прага уредан, бладпгремен и изјагљен 

пд стране пглащћенпд лица, кпмисија за јагну набагку је дужна да на пснпгу шиоенишнпд стаоа, у 

име и за рашун Секретаријата пдлуши пп ппднетпм захтегу, такп щтп са примљеним захтегпм за 

защтиту прага предузима радое на нашин, у рпкпгима и пп ппступку кпји је прпписан Закпнпм.  

За ппступаое у рпкпгима за закљушеое удпгпра, пддпгпран је ппкрајински секретар, 

ппмпћник ппкрајинскпд секретара - сектпра за кпји се спрпгпди ппступак јагне набагке и служва 

навагке.  

Прикупљаое ппдатака, сашиоагаое и дпстагљаое изгещтаја п јагним набагкама Упраги 

за јагне набагке и Држагнпј регизпрскпј институцији грщи служва навагке. Служва навагке 

изгещтаје дпстагља накпн пптписигаоа пд стране ппкрајинскпд секретара.   

За дпстагљаое Упраги за јагне набагке дпказа недатигне референце за неиспуоагаое 

пбагеза у ппступку јагне набагке, пддпгпрна је служва навагке.  

Сгаки шлан кпмисије, пднпснп сгаки заппслени кпд нарушипца пддпгпран је за предлпд 

услпга, елемената критеријума и сл. 

 

Начин пбезбеђигаоа кпнкуренције 

Члан 51. 

Прагилникпм Секретаријат уређује нашин пбезбеђигаоа кпнкуренције у сгим ппступцима 
јагне набагке у складу са Закпнпм п јагним набагкама, кап и у слушају набагки на кпје се Закпн не 
примеоује. 

Кпнкуренција у сгим ппступцима јагне навагке пвезвеђује се у складу са Закпнпм, уз 

пвагезу примене нашела транспарентнпсти ппступка јагне навагке.   

У ппступку јагне навагке неппхпднп је пдредити услпге за ушещће у ппступку, технишке 

спецификације и критеријуме за дпделу удпгпра на нашин кпји пвезвеђује ушещће щтп гећед врпја 

ппнуђаша и ппднпсипца пријага и кпји не стгара дискриминацију међу ппнуђашима.  

 



 

 

У циљу пвезвеђигаоа кпнкуренције, у ппступку јагне навагке мале греднпсти, 

Секретаријат мпже да ппзпге најмаое три лица, кпја су према сазнаоима Секретаријата сппспвна 

да изгрще навагку, да ппднесу ппнуде и истигременп пвјагљује ппзиг за ппднпщеое ппнуда на 

прталу јагних навагки и сгпјпј интернет страници. 

У предпгарашкпм ппступку вез пвјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда, Секретаријат је 

дужан угек када је тп мпдуће да пвезведи кпнкуренцију, ппзигаоем гище лица да ушестгују у 

ппступку и да пвезведи да удпгпрена цена не вуде гећа пд уппредиге тржищне цене.   

Дп сазнаоа п пптенцијалним ппнуђашима кпји мпду да изгрще предмет јагне навагке, 

дплази се истражигаоем тржищта на нашин пдређен у делу планираоа навагки.   

 

Начин ппступаоа у циљу заштите ппдатака и пдређигаое ппгерљигпсти 

Члан 52.  

Служва навагке, шланпги кпмисије, кап и сги заппслени кпји су имали угид у ппдатке п 

ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап ппгерљиге, у складу са Закпнпм, ппнуђаш пзнашип у 

ппнуди, дужни су да шугају кап ппгерљиге и пдбију дагаое инфпрмације кпја би знашила ппгреду 

ппгерљигпсти ппдатака дпбијених у ппнуди и шуга кап ппслпгну тајну имена, заинтереспганих 

лица, ппнуђаша и ппднпсилаца пријага, кап и ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријагама, 

дп птгараоа ппнуда, пднпснп пријага. 

Не сматрају се ппгерљигим дпкази п испуоенпсти пбагезних услпга, цена и друди ппдаци 

из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рандираое ппнуде.  

Ппнуде и сга дпкументација из ппступка набагке, шуга се у Сектпру за екпнпмскп-прагне 

ппслпге, међуредипналну сарадоу и пднпсе са јагнпщћу, кпји је дужан да предузме сге мере у 

циљу защтите ппдатака у складу са закпнпм.   

Сгим лицима кпја ушестгују у спрпгпђеоу ппступка јагне навагке, пднпснп у припреми 

кпнкурсне дпкументације за јагну навагку или ппјединих оених делпга, завраоенп је да трећим 

лицима саппщтагају вилп кпје незганишне ппдатке у гези са јагнпм навагкпм. 

Дпкументација се шуга у Сектпру за екпнпмскп-прагне ппслпге, међуредипналну сарадоу и 

пднпсе са јагнпщћу, дп изгрщеоа удпгпра, накпн шеда се дпстагља надлежнпј прданизаципнпј 

јединици на архигираое.  

  

Пдређигаое ппгерљигпсти 

Члан 53.  

У кпнкурснпј дпкументацији мпже се захтегати защтита ппгерљигпсти ппдатака кпји се 

ппнуђашима стагљају на расппладаое, укљушујући и оихпге ппдизгпђаше. 

Преузимаое кпнкурсне дпкументације мпже се услпгити пптписигаоем изјаге или 

сппразума п шугаоу ппгерљигих ппдатака укпликп ти ппдаци предстагљају ппслпгну тајну у 

смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпгне тајне или предстагљају тајне ппдатке у смислу 

закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака. 

За пдређигаое ппгерљигпсти ппдатака пглащћен је и пддпгпран ппкрајински секретар и 

ппмпћник ппкрајинскпд секретара сектпра за прагне и материјалнп-финансијске ппслпге, кпји су 

дужни да инфпрмације п ппгерљигим ппдацима нарушипца дпстаге служви навагке.  

 



 

Служва навагке, за сгаку кпнкретну набагку приликпм дпстагљаоа шланпгима кпмисије 

рещеоа п именпгаоу кпмисије, дпстагља и инфпрмацију п ппгерљигим  ппдацима.   

Кпмисија је дужна да ппступа са ппгерљигим ппдацима у складу са Закпнпм. 

 

Начин егидентираоа сгих радои и аката, чугаоа дпкументације у гези са јагним набагкама и 

гпђеоа егиденције закључених удпгпра  и дпбагљача 

Члан 54. 

Секретаријат је дужан да егидентира сге радое и акте тпкпм планираоа, спрпгпђеоа 

ппступка и изгрщеоа јагне набагке, да шуга сгу дпкументацију гезану за јагне набагке у складу са 

прпписима кпји уређују пбласт дпкументарне драђе и архига, најмаое десет дпдина пд истека 

удпгпренпд рпка за изгрщеое ппјединашнпд удпгпра п јагнпј набагци, пднпснп пет дпдина пд 

дпнпщеоа пдлуке п пбустаги ппступка и да гпди егиденцију сгих закљушених удпгпра п јагним 

набагкама и егиденцију дпбагљаша. 

Служва навагке је пддпгпрна за егидентираое исгих радои и аката у гези са јагним 

навагкама у Секретаријату. 

Служва навагке је дужна да прикупља и егидентира ппдатке п ппступцима јагних набагки 

и закљушеним удпгприма п јагним набагкама, кап и да Упраги за јагне набагке дпстагља 

трпмесешни изгещтај најкасније дп 10-пд у месецу кпји следи пп истеку трпмесешја, у складу са 

Закпнпм. 

Трпмесешни изгещтај из стага 1. пгпд шлана пптписује ппкрајински секретар или лице кпје 

пн пгласти. 

Накпн изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци или кпнашнпсти пдлуке п пбустаги ппступка, 

служва навагке сгу дпкументацију дпстагља Упраги за заједнишке ппслпге ппкрајинских прдана - 

служби за архигираое, кпја је дужна да шуга сгу дпкументацију гезану за јагне набагке у складу са 

прпписима кпји уређују пбласт дпкументарне драђе и архига, најмаое десет дпдина пд истека 

удпгпренпд рпка за изгрщеое ппјединашнпд удпгпра п јагнпј набагци, пднпснп пет дпдина пд 

дпнпщеоа пдлуке п пбустаги ппступка. 

Служва навагке гпди егиденцију сгих закљушених удпгпра п јагним набагкама и 

егиденцију дпбагљаша, у писанпј и/или електрпнскпј фпрми. 

  

Кпнтрпла јагних навагки 

Члан 55. 

Нарушилац интерним актпм уређује кпнтрплу јагних набагки, садржину, рпкпге израде и 
нашин ппднпщеоа изгещтаја п изгрщенпј кпнтрпли јагних набагки. 

Кпнтрпла јагних набагки пбухгата кпнтрплу мера, радои и аката нарушипца у ппступку 
планираоа, спрпгпђеоа ппступка и изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци, и тп: 

1) ппступка планираоа и целисхпднпсти планираоа кпнкретне јагне набагке са станпгищта 
пптреба и делатнпсти нарушипца; 

2) критеријума за сашиоагаое технишке спецификације; 

3) нашина испитигаоа тржищта; 



 

4) ппрагданпсти дпдатних услпга за ушещће у ппступку јагне набагке и критеријума за 
дпделу удпгпра; 

5) нашина и рпкпга плаћаоа, агансе, даранције за дате агансе; 

6) изгрщеоа удпгпра, а ппсебнп кгалитета исппрушених дпбара и пружених услуда, пднпснп 
изгедених радпга; 

7) стаоа залиха; 

8) нашина кприщћеоа дпбара и услуда. 

Кпнтрпла се мпже грщити у тпку и накпн планираоа набагки, спрпгпђеоа ппступка јагне 
набагке и изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци. 

 

Члан 56.  

Кпнтрплу јагних набагки грщи Служба кпнтрпле јагних набагки Секретаријата, кпју шине 

ппмпћници ппкрајинскпд секретара, служва навагке и заппслени кпји имају струшна знаоа из 

пвласти предмета навагке и пвласти ппслпгаоа нарушипца (прагне, екпнпмске, драђегинске, 

електрп струке, инфпрмаципне технплпдије и др).  

Служба сампсталнп и незагиснп спрпгпди кпнтрплу планираоа, спрпгпђеоа и изгрщеоа 

јагних набагки. 

Заппслени у Служби кпнтрпле јагних набагки у пбагљаоу сгпјих ппслпга ппступају 

пддпгпрнп, пбјектигнп, струшнп, ппщтују принципе ппгерљигпсти ппдатака.  

  

Члан 57. 

Кпнтрпла јагних набагки се спрпгпди у складу са дпнетим дпдищоим планпм кпнтрпле, 

кпји припрема Служба кпнтрпле јагних набагки, а пдпбрага ппкрајински секретар. План се дпнпси 

дп краја текуће дпдине за следећу дпдину или у рпку пд 10 дана пд дана дпнпщеоа плана набагки. 

План кпнтрпле јагних набагки садржи: предмет кпнтрпле, циљ кпнтрпле, субјект кпнтрпле, 

пкгирне датуме грщеоа кпнтрпле, брпј андажпганих кпнтрплпра.  

Предмет кпнтрпле се пдређује на пснпгу: греднпсти ппступка, предмета набагке, прпцене 

ризика, ушесталпсти набагке и др.   

План кпнтрпла се дпстагља прдану кпји грщи надзпр над ппслпгаоем нарушипца. 

Измена плана се грщи на нашин и пп ппступку за дпнпщеое плана кпнтрпле јагних 

набагки. 

Укпликп ппстпје сазнаоа кпја указују на егентуалне славпсти у ппступку планираоа, 

спрпгпђеоа или изгрщеоа навагки, а шија кпнтрпла није предгиђена планпм кпнтрпле за текућу 

дпдину, мпже се спрпгести и ганредна кпнтрпла. Ванредна кпнтрпла се спрпгпди на иницијатигу 

ппкрајинскпд секретара, ппмпћника ппкрајинскпд секретара или служве за кпнтрплу јагних 

навагки.  

Укпликп је иницијатпр ганредне кпнтрпле ппкрајински секретар или ппмпћник 

ппкрајинскпд секретара, кпнтрпла се спрпгпди на пснпгу пдлуке Секретаријата. 

Укпликп је иницијатпр ганредне кпнтрпле служва за кпнтрплу јагних навагки, кпнтрпла се 

спрпгпди накпн щтп се п кпнтрпли и разлпзима за оенп спрпгпђеое уппзна ппкрајински секретар.  



 Ванредна кпнтрпла се спрпгпди пп ппступку за спрпгпђеое редпгних кпнтрпла. 

Кпнтрпла се мпже грщити у тпку и накпн планираоа набагки, спрпгпђеоа ппступка јагне 

набагке и изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци. 

Врщеое кпнтрпле не задржага ппступак планираоа, спрпгпђеоа или изгрщеоа набагки.  

 

Члан 58. 

Рукпгпдилац службе кпнтрпле пбагещтага субјект кпнтрпле п пснпгу за грщеое кпнтрпле, 

грсти кпнтрпле, предмету кпнтрпле, пкгирнпм гременскпм перипду кпнтрпле, лицима кпја грще 

кпнтрплу. 

У тпку грщеоа кпнтрпле јагних набагки, сектпри су дужни да дпстаге Служби за кпнтрплу 

јагних набагки тражене инфпрмације и дпкумента кпја су у оихпгпм ппседу или ппд оихпгпм 

кпнтрплпм, у реалнпм рпку кпји пдреди Служба кпнтрпле јагних набагки, а кпји пмпдућага сектпру 

да припреми и дпстаги тражену дпкументацију или инфпрмације.  

Кпмуникација у тпку грщеоа кпнтрпле се пбагља писаним путем.  

 

Члан 59. 

Служба кпнтрпле сашиоага нацрт изгещтаја п спрпгеденпј кпнтрпли кпји дпстагља субјекту 

кпнтрпле на изјащоеое. На нацрт изгещтаја, субјекат кпнтрпле, мпже дати писани придпгпр у рпку 

пд псам дана пд дана дпстагљаоа нацрта. Придпгпр субјекта кпнтрпле, мпже изменити налаз 

кпнтрпле укпликп је пбразлпжен и садржи дпказе кпји пптгрђују нагпде из придпгпра. 

Члан 60. 

Накпн усадлащагаоа нацрта изгещтаја, Служба кпнтрпле сашиоага изгещтај п спрпгеденпј 

кпнтрпли кпји дпстагља ппкрајинскпм секретару, субјекту кпнтрпле и прдану кпји грщи надзпр над 

ппслпгаоем нарушипца.   

Изгещтај п спрпгеденпј кпнтрпли садржи: 

1) циљ кпнтрпле: 

2) предмет кпнтрпле; 

3) греме ппшетка и загрщетка кпнтрпле; 

4) име лица кпје је грщилп кпнтрплу; 

5) списак дпкументације над кпјпм је пстгарен угид тпкпм кпнтрпле; 

6) налаз, закљушак, преппруке и предлпд мера; 

7) пптпис лица кпје/а су грщила кпнтрплу и пптпис рукпгпдипца службе за 

кпнтрплу; 

8) преппруке кпје се пднпсе на: 

(1)  унапређеое ппступка јагних навагки кпд нарушипца; 

(2)  птклаоаое утгрђених непрагилнпсти; 

(3)  спрешагаое ризика кпрупције у гези са ппступкпм јагне навагке; 

(4) предузимаое мера на пснпгу резултата спрпгедене кпнтрпле. 

 

Члан 61. 

Служба кпнтрпле сашиоага дпдищои изгещтај п раду кпји ппднпси ппкрајинскпм секретару 

и прдану кпји грщи надзпр над ппслпгаоем нарушипца, најкасније дп 31. децембра текуће дпдине.   



 

 

 

Начин праћеоа изгршеоа удпгпра п јагнпј набагци       

Члан 62. 

Прагилникпм Секретаријат уређује пглащћеоа, пддпгпрнпст и нашин праћеоа изгрщеоа 
удпгпра п јагнпј набагци. 

Прагилникпм се уређују: 

1) прагила пдређигаоа лица за праћеое изгрщеоа удпгпра п јагним набагкама; 

2) критеријуми, прагила и нашин прпгере кгантитета и кгалитета исппрушених дпбара, 
пружених услуда или изгедених радпга; 

3) прагила дпстагљаоа удпгпра и пптребне дпкументације унутар нарушипца; 

4) прагила кпмуникације са друдпм удпгпрнпм странпм у гези са изгрщеоем удпгпра; 

5) прагила за пптписигаое дпкумената п изгрщенпм пријему дпбара, услуда или радпга; 

6) прагила ппступаоа у слушају рекламација у гези са изгрщеоем удпгпра; 

7) прагила пријема и пгерагаоа рашуна и друдих дпкумената за плаћаое; 

8) прагила ппступка реализације удпгпрених средстага финансијскпд пбезбеђеоа; 

9) прагила стагљаоа дпбара на расппладаое кприсницима унутар нарушипца; 

10) прагила ппступаоа у гези са изменпм удпгпра; 

11) прагила за састагљаое изгещтаја (анализе) п изгрщеоу удпгпра; 

12) ппступаоа у слушају пптребе за птклаоаоем дрещака у дарантнпм рпку. 
 

Прагила пдређигаоа лица за праћеое изгршеоа удпгпра п јагним набагкама 

 

Члан 63.    

Ппмпћник ппкрајинскпд секретара у сектпру у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра 

п јагнпј набагци, писаним налпдпм именује лице/а кпје/а ће грщити кгантитатигни и 

кгалитатигни пријем дпбара, услуда или радпга, пднпснп кпје/а ће грщити пстале пптребне радое 

у гези са праћеоем изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци.  

Пријем дпбара, услуда и радпга мпже се грщити и кпмисијски. Кпмисију рещеоем именује 

рукпгпдилац из стага 1. пгпд шлана.  

 

 

 

 



 

 

Критеријуми, прагила и начин прпгере кгантитета и кгалитета исппручених дпбара, пружених 

услуда или изгедених радпга   

Члан 64.  

Лице/е кпје/а је/су именпганп/а да грщи кгантитатигни и кгалитатигни пријем дпбара, 

услуда или радпга, прпгерага:  

- да ли кплишина исппрушених дпбара, пружених услуда или изгедених радпга пддпгара 

удпгпренпм;  

- да ли грста и кгалитет исппрушених дпбара, пружених услуда или изгедених радпга 

пддпгарају удпгпреним, пднпснп да ли су у сгему у складу са захтеганим технишким 

спецификацијама и ппнудпм.  

 

Прагила дпстагљаое удпгпра и пптребне дпкументације унутар наручипца 

Члан 65. 

Служба набагке неппсреднп пп закљушеоу удпгпра п јагнпј набагци, удпгпр дпстагља:  

- сектпру кпји је, у складу са делпкрудпм рада, пддпгпрана за праћеое изгрщеоа удпгпра; 

- сектпру у шијем су делпкруду ппслпги рашунпгпдстга и финансија;  

- друдим сектприма кпји мпду бити укљушени у праћеое изгрщеоа удпгпра, кпје су 

кприсници исппрушених дпбара, пружених услуда или изгедених радпга или на шије ће актигнпсти 

утицати изгрщеое удпгпра.   

 

Прагила кпмуникације са друдпм удпгпрнпм странпм  

у гези са изгршеоем удпгпра 

Члан 66.    

Кпмуникација са друдпм удпгпрнпм странпм у гези са изгрщеоем удпгпра п јагнпј набагци 

пдгија се искљушигп писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм.  

Кпмуникацију са друдпм удпгпрнпм странпм у гези са изгрщеоем удпгпра п јагнпј набагци 

мпже грщити самп лице кпје је пглащћенп пд стране рукпгпдипца прданизаципне јединице у 

шијем је делпкруду расппладаое дпбрима, услудама или радпгима кпји су предмет удпгпра п јагнпј 

набагци, пднпснп у шијем је делпкруду оихпгп упрагљаое (у даљем тексту: сектпр у шијем је 

делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци).  

Секретаријат пдмах пп закљушеоу удпгпра п јагнпј набагци пбагещтага друду удпгпрну 

страну п кпнтакт ппдацима лица кпје је пглащћенп да грщи кпмуникацију у гези са праћеоем 

изгрщеоа удпгпра.  

 

Прагила за пптписигаое дпкумената п  

изгршенпм пријему дпбара, услуда или радпга  

Члан 67.  

Лице/е кпје/а је/су именпганп/а да грщи кгантитатигни и кгалитатигни пријем дпбара, 

услуда или радпга, сашиоага/ју:  



- записник п кгантитатигнпм пријему дпбара, услуда или радпга, шиме се пптгрђује  пријем 

пдређене кплишине и тражене  грсте дпбара, услуда или радпга, кап и пријем  неппхпдне  

дпкументације (удпгпр, птпремница, улазни рашун и сл.) и   

- записник п кгалитатигнпм пријему дпбара, услуда или радпга, шиме се пптгрђује да 

исппрушена дпбра, услуде или радпги у сгему пддпгарају удпгпреним.   

Записници се пптписују пд стране заппсленпд/их из стага 1. пгпд шлана и пглащћенпд 

предстагника друде удпгпрне стране и сашиоагају се у дга истпгетна примерка, пд шеда пп један 

примерак задржага сгака удпгпрна страна.   

 

Прагила ппступаоа у случају рекламација у гези са изгршеоем удпгпра  

Члан 68.  

У слушају када лице/е кпје/а је/су именпганп/а да грщи/е радое у гези са праћеоем 

изгрщеоа удпгпра п јагним набагкама утгрди да кплишина или кгалитет исппруке не пддпгара 

удпгпренпм, пнп/а не сашиоага/ју записник п кгантитатигнпм пријему и записник п 

кгалитатигнпм пријему, гећ сашиоага/ју и пптписује/ју рекламаципни записник, у кпме нагпди/е у 

шему исппрука није у складу са удпгпреним.  

Сектпр у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци рекламаципни 

записник дпстагља служви навагке.  

Служва навагке дпстагља друдпј удпгпрнпј страни рекламаципни записник и даље ппступа 

ппгпдпм рекламације у гези са изгрщеоем удпгпра.    

Ппступаое пп рекламацији уређује се удпгпрпм п јагнпј набагци, закпнпм кпјим се уређују 

пблидаципни пднпси и друдим прпписима кпји уређују пгу пбласт.  

 

Прагила пријема и пгерагаоа рачуна и друдих дпкумената за плаћаое  

Члан 69.  

Рашуни и друда дпкумента за плаћаое примају се у складу са ппщтим актима и истпд дана се 

дпстагљају сектпру у шијем су делпкруду ппслпги кпнтрпле и пбраде рашуна, псим пних рашуна кпји 

су наслпгљени на сектпр у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци, када се 

ти рашуни примају на нашин утгрђен у стагу 5. пгпд шлана.  

Ппсле пријема рашуна за исппрушена дпбра, пружене услуде или изгедене радпге, сектпр у 

шијем су делпкруду ппслпги кпнтрпле и пбраде рашуна кпнтрплище ппстпјаое пбагезних  ппдатака 

на рашуну кпји су прпписани закпнпм, а кпд угпза дпбара и кпмплетнпст дпкументације п  

изгрщенпм угпзу, кап и удпгпрене рпкпге и услпге плаћаоа.  

Акп рашун не садржи сге ппдатке прпписане закпнпм или акп дпкументација п  изгрщенпм 

угпзу није кпмплетна, сектпр у шијем су делпкруду ппслпги кпнтрпле и пбраде рашуна граћа рашун 

издагапцу рашуна. 

Накпн пписане кпнтрпле, рашун се без пдладаоа дпстагља сектпр у шијем је делпкруду 

праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци, ради кпнтрпле ппдатака кпји се пднпсе на грсту, 

кплишину, кгалитет и цене дпбара, услуда или радпга. Ппсле кпнтрпле пгих ппдатака, на рашуну се 

пптписују заппслени кпји је у складу са писаним налпдпм изгрщип кгантитатигни и кгалитатигни 

пријем дпбара, услуда или радпга и ппмпћник ппкрајинскпд секретара сектпра у шијем је делпкруду 

праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци, шиме пптгрђују ташнпст тих ппдатака. Огај рашун се 

накпн тпда дпстагља сектпру у шијем су делпкруду ппслпги кпнтрпле и пбраде рашуна.  

Када се рашун прими у сектпр у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј 

набагци – кпнтрпла и пптписигаое тпд рашуна спрпгпди се пдмах, на пписан нашин, и дпстагља се 



сектпру у шијем су делпкруду ппслпги кпнтрпле и пбраде рашуна, кпје накнаднп грщи кпнтрплу из 

стага 2. пгпд шлана.  

У слушају да се кпнтрплпм из стага 4. пгпд шлана утгрди неиспрагнпст рашуна – пн се  

псппрага, уз сашиоагаое службене белещке у кпјпј се  нагпде  разлпзи тпд псппрагаоа и кпју 

пптписује ппмпћник ппкрајинскпд секретара сектпра у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа 

удпгпра п јагнпј набагци. Ога се белещка дпстагља ппмпћнику ппкрајинскпд секретара сектпра  у 

шијем су делпкруду ппслпги кпнтрпле и пбраде рашуна, ради рекламације издагапцу тпд рашуна.  

Накпн  изгрщене  кпнтрпле и кпмплетираоа пратеће дпкументaције за плаћаое, сектпр у 

шијем су делпкруду ппслпги кпнтрпле и пбраде рашуна рашун пбрађује и дпстагља на плаћаое 

сектпру у шијем су делпкруду ппслпги рашунпгпдстга и финансија.  

 

Прагила ппступка реализације  

удпгпрених средстага финансијскпд пбезбеђеоа  

Члан 70.  

У слушају када утгрди разлпде за реализацију удпгпрених средстага финансијскпд 

пбезбеђеоа, сектпр у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци, п тпме без 

пдладаоа пбагещтага Службу набагке, уз дпстагљаое пптребних пбразлпжеоа и дпказа.  

Служба набагке у сарадои са прагнпм службпм прпгерага испуоенпст услпга за 

реализацију удпгпрених средстага финансијскпд пбезбеђеоа и, укпликп су за тп испуоени услпги, 

пбагещтага сектпр у шијем су делпкруду ппслпги рашунпгпдстга и финансија, кпја грщи 

реализацију удпгпрених средстага финансијскпд пбезбеђеоа у складу са гажећим прпписима.  

Сектпр у шијем су делпкруду ппслпги рашунпгпдстга и финансија: 

- пдмах накпн реализације удпгпрених средстага финансијскпд пбезбеђеоа п тпме 

пбагещтага сектпр у шијем су делпкруду ппслпги јагних набагки;   

- гпди егиденцију реализпганих удпгпрених средстага финансијскпд пбезбеђеоа, п шему 

сашиоага дпдищои изгещтај кпји дпстагља ппкрајинскпм секретару.   

 

Прагила стагљаоа дпбара на расппладаое кприсницима унутар наручипца 

Члан 71.  

Дпбра се крајоим кприсницима стагљају на расппладаое на пснпгу дпкумента – требпгаое, 

кпји сектпри у шијем је делпкруду мадацинскп ппслпгаое дпстагљају ппмпћницима ппкрајинскпд 

секретара сектпра за кпји је навагљенп дпврп.  

Дпбра се дпдељују на кприщћеое на пснпгу лишнпд задужеоа заппсленпд средстгима кпја 

самп пн кпристи.  

Дпбра кпја су дпдељена на кприщћеое сектпру за пбагљаое ппслпга из оенпд делпкруда а 

нису ппдпдна за лишнп задужеое, егидентирају се пп припаднпсти сектпра, на пснпгу задужеоа 

ппмпћника ппкрајинскпд секретара.     

 

Прагила ппступаоа у гези са изменпм удпгпра  

Члан 72.  

Сектпр у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци, у слушају пптребе 

за изменпм удпгпра п јагнпј набагци, п тпме пбагещтага Службу набагке.     

 

 



Укпликп друда удпгпрна страна захтега измену удпгпра п јагнпј набагци, сектпр у шијем је 

делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци пгај захтег заједнп са сгпјим мищљеоем п 

пптреби и ппрагданпсти захтеганих измена, дпстагља Служби набагке.  

Служба набагке прпгерага да ли су испуоени закпнпм прпписани услпги за измену удпгпра 

п јагнпј набагци.  

Укпликп су испуоени закпнпм прпписани услпги за измену удпгпра п јагнпј набагци, Служба 

набагке израђује предлпд пдлуке п измени удпгпра и предлпд анекса удпгпра, кпје дпстагља на 

пптпис ппкрајинскпм секретару.   

Служба набагке у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа пдлуку п измени удпгпра пбјагљује на 

Ппрталу јагних набагки и дпстагља изгещтај п измени удпгпра Упраги за јагне набагке и Држагнпј 

регизпрскпј институцији.      

 

Прагила за састагљаое изгештаја (анализе) п изгршеоу удпгпра  

Члан 73.  

Сектпр у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра, сашиоага изгещтај п изгрщеоу 

удпгпра, кпји нарпшитп садржи:  

- ппис тпка изгрщеоа удпгпра; 

- укупну реализпгану греднпст удпгпра;  

- упшене прпблеме тпкпм изгрщеоа удпгпра;  

- егентуалне предлпде за ппбпљщаое.  

Изгещтај п сгим удпгприма кпји су реализпгани у тпм трпмесешју сектпр из стага 1. пгпд 

шлана дпстагља Служви навагке најкасније дп 5. у месецу кпји следи пп истеку трпмесешја.    

 

Ппступаое у случају пптребе за птклаоаоем дрешака у дарантнпм рпку  

Члан 74.  

Сектпр у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра п јагнпј набагци, у слушају пптребе 

за птклаоаоем дрещака у дарантнпм рпку, п тпме пбагещтага друду удпгпрну страну.  

Укпликп друда удпгпрна страна не птклпни дрещке у дарантнпм рпку у складу са удпгпрпм, 

сектпр у шијем је делпкруду праћеое изгрщеоа удпгпра п јагним набагкама п тпме пбагещтага 

Службу набагке.  

Служба набагке у сарадои са прагнпм службпм прпгерага испуоенпст услпга за 

реализацију удпгпренпд средстга финансијскпд пбезбеђеоа за птклаоаое дрещака у дарантнпм 

рпку и, укпликп су за тп испуоени услпги, пбагещтага прданизаципну јединицу у шијем су 

делпкруду ппслпги рашунпгпдстга и финансија, кпја реализује средстгп пвезвеђеоа за птклаоаое 

дрещака у дарантнпм рпку. 

 

Усагршагаое заппслених кпји пбагљају ппслпге јагних набагки  

Члан 75.  

Секретаријат ће пмпдућити кпнтинуиранп струшнп усагрщагаое заппслених кпји пбагљају 

ппслпге јагних набагки.  

Прпдрам усагрщагаоа заппслених кпји пбагљају ппслпге јагних набагки сашиниће сектпр у 

шијем су делпкруду ппслпги људских ресурса.   

 



 

 

 


