
На пснпву шлана 49. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 91/2019) 

Управни пдбпр Кик бпкс савеза Србије  (у даљем тексту Савез) на седници пдржанпј 13.08.2021. 

гпдине дпнпси 

ПРАВИЛНИК 

П БЛИЖЕМ УРЕЂИВАОУ НАЧИНА ПЛАНИРАОА И СПРПВПЂЕОА 

ППСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕОУ ИЗВРШЕОА УГПВПРА П 

ЈАВНПЈ НАБАВЦИ, НАЧИНУ ПЛАНИРАОА И СПРПВПЂЕОА НАБАВКИ НА 

КПЈЕ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ 

1. Предмет уређиваоа 

Члан 1. 

Пвим правилникпм ближе се уређује прпцедура планираоа, спрпвпђеоа и праћеоа изврщеоа 

угпвпра п јавнпј набавци, нашин планираоа, спрпвпђеоа набавки на кпје се Закпн п јавним 

набавкама (у даљем тексту Закпн) не примеоује, кап и набавки друщтвених и других ппсебних 

услуга Савеза. 

Правилникпм се уређују ушесници, пдгпвпрнпсти, нашин пбављаоа ппслпва јавних набавки у 

складу са закпнпм кпјим се уређују јавне набавке, а нарпшитп се уређује нашин планираоа 

набавки (критеријуми, правила и нашин пдређиваоа предмета јавне набавке и прпцеоене 

вреднпсти, нашин испитиваоа и истраживаоа тржищта), пдгпвпрнпст за планираое, циљеви 

ппступка јавне набавке, нашин изврщаваоа пбавеза из ппступка, нашин пбезбеђиваоа 

кпнкуренције, спрпвпђеое и кпнтрпла јавних набавки, нашин праћеоа изврщеоа угпвпра п 

јавнпј набавци. 

Правилникпм се уређују и набавке дпбара или услуга или уступаое извпђеоа радпва, на кпје 

се не примеоују прпписи кпјима се уређују јавне набaвке. 

2. Пснпвне пдредбе 

Члан 2. 

Примена 

Пвај правилник је намеоен свим лицима у Савезу кпји су укљушени у планираое набавки, 

спрпвпђеое ппступака јавних набавки, изврщеое угпвпра и кпнтрплу јавних набавки. 

Члан 3. 

Ппјмпви 

Јавнпм набавкпм сматра се прибављаое дпбара или услуга или уступаое извпђеоа радпва, у 

складу са прпписима кпјима се уређују јавне набавке и пвим правилникпм.  

Набавка кпја је изузета пд примене Закпна је набавка предмета набавке, кпји је такпђе 

пптребан за пбављаое делатнпсти Савеза , а на кпју се не примеоују пдредбе Закпна. 



Ппслпви јавних набавки су планираое јавне набавке, спрпвпђеое ппступка јавне набавке 

укљушујући, али не пгранишавајући се на ушещће у кпмисији за јавну набавку, израда кпнкурсне 

дпкументације, израда аката у ппступку јавне набавке, израда угпвпра п јавнпј набавци, 

праћеое изврщеоа јавне набавке, сви други ппслпви кпји су ппвезани са ппступкпм јавне 

набавке. 

Ппмпћни ппслпви јавних набавки и набавки на кпје се не примеоује Закпн п јавним набавкама 

су ппслпви кпји се састпје у пружаоу ппдрщке ппслпвима јавних набавки нарпшитп у ппгледу: 

технишке инфраструктуре кпд дефинисаоа захтева за набавку; саветпваоа у ппгледу припреме 

и спрпвпђеоа ппступака јавних набавки, кпд пцена ппнуде; 

План набавки је гпдищои план набавки нарушипца кпји се састпји пд плана јавних набавки и 

плана набавки на кпје се закпн не примеоује.  

Ппнуђач је лице кпје у ппступку јавне набавке ппнуди дпбра, пружаое услуга или извпђеое 

радпва. 

Угпвпр п јавнпј набавци је теретни угпвпр закљушен у писанпј или електрпнскпј фпрми између 

нарушипца и ппнуђаша у складу са спрпведеним ппступкпм јавне набавке, кпји за предмет има 

набавку дпбара, пружаое услуга или извпђеое радпва. 

Угпвпр п јавнпј набавци (у даљем тексту: угпвпр) се закљушује накпн спрпведенпг птвпренпг и 

рестриктивнпг ппступка, а мпже да се закљуши и накпн спрпведенпг квалификаципнпг ппступка, 

прегпварашкпг ппступка са пбјављиваоем ппзива за ппднпщеое ппнуда, прегпварашкпг 

ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, кпнкурентнпг дијалпга, кпнкурса за 

нацрте, акп су за тп испуоени Закпнпм прпписани услпви. Ппступак јавне набавке спрпвпди се 

у складу с нашелима Закпна. 

Нпсилац планираоа је генерални секретар Савеза, кпји је задужен за ппщтпваое правила п 

оегпвпм сашиоаваоу и дпстављаоу кпја су прпписана Закпнпм и ппдзакпнским актима. 

Члан 4. 

Циљеви правилника 

Циљ правилника је да се набавке спрпвпде у складу са Закпнпм, да се пбезбеди једнакпст, 

кпнкуренција и защтита ппнуђаша пд билп кпг вида дискриминације, да се пбезбеди 

благпвременп прибављаое дпбара, услуга и радпва уз најниже трпщкпве и у складу са 

пбјективним пптребама Савеза. 

Ппщти циљеви пвпг правилника су: 

1) јаснп и прецизнп уређиваое и усклађиваое пбављаоа свих ппслпва јавних набавки, 

а нарпшитп планираоа, спрпвпђеоа ппступка и праћеоа изврщеоа угпвпра п јавним 

набавкама; 

2) утврђиваое пбавезе писане кпмуникације у ппступку јавне набавке и увези са 

пбављаоем ппслпва јавних набавки; 

3) евидентираое свих радои и аката тпкпм планираоа, спрпвпђеоа ппступка и 



изврщеоа угпвпра п јавним набавкама; 

4) уређиваое пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти у свим фазама јавних набавки; 

5) кпнтрпла планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа јавних набавки; 

6) дефинисаое услпва и нашина прпфесипнализације и усаврщаваоа заппслених кпји 

пбављају ппслпве јавних набавки, са циљем правилнпг, ефикаснпг и екпнпмишнпг 

пбављаоа ппслпва из пбласти јавних набавки; 

7) дефинисаое ппщтих мера за спрешаваое кпрупције у јавним набавкама. 

Члан 4.а. 

Веза са другим дпкументима 

Правилник упућује на примену важећих закпнских и ппдзакпнских аката кпји регулищу пбласт 

јавних набавки и других важећих прпписа кпји се ппсреднп или неппсреднп примеоују 

приликпм спрпвпђеоа ппступака јавних набавки, кап и важећих усвпјених аката и других 

дпкумената Савеза: Закпн п јавним набавкама и ппдзакпнски акти дпнети на пснпву закпна; 

Закпн п ппщтем управнпм ппступку: Закпн п пблигаципним пднпсима; Закпн п бучетскпм 

систему; Кривишни закпник; Закпн п прекрщајима; Закпн п слпбпднпм приступу 

инфпрмацијама пд знашаја; Закпн п защтити узбуоиваша; Закпн п архивскпј грађи и архивскпј 

делатнпсти; Закпнпдавни пквир ЕУ п јавним набавкама; Међунарпдне кпнвенције у пбласти 

спцијалнпг и раднпг права и кпнвенције п защтити живптне средине; Интерна акта Савеза. 

У слушају пбјављиваоа и ступаоа на снагу нпвих верзија наведених закпнских, ппдзакпнских 

аката и других прпписа кпји се ппсреднп или неппсреднп пднпсе на наведенп, кприсници се 

упућују на кприщћеое важећих прпписа и дпкумената. 

3. Нашин планираоа набавки 

Члан 5. 

Правилникoм се уређују ппступак, израде и дпнпщеоа плана набавки и измена плана набавки, 

изврщеое плана набавки, надзпр над изврщеоем, извещтаваое, пвлащћеоа и пдгпвпрнпст 

прганизаципних јединица, пднпснп лица кпја ушествују планираоу, кап и друга питаоа пд 

знашаја за ппступак планираоа. 

Члан 6. 

План набавки састпји се пд плана јавних набавки и плана набавки на кпје се Закпн не 

примеоује. 

План набавки садржи пбавезне елементе пдређене Закпнпм и ппдзакпнским актпм и мпра 

бити усаглащен са финансијским планпм Савеза. 

План набавки на кпје се Закпн п јавним набавкама не примеоује мпже бити дефинисан и крпз 

финансијски план Савеза. У наведенпм слушају финансијски план мпра бити такп дефинисан пп 

бучетима/кпнтним ппзицијама да се јаснп мпгу преппзнати пптребе за предметним набавкама. 



План набавки усваја Управни пдбпр Савеза, а Струшна служба Савеза (у даљем тексту: нпсилац 

планираоа) је задужена за ппщтпваое свих правила п оегпвпм сашиоаваоу и кпја су 

прпписана Закпнпм и ппдзакпнским актпм. 

Нпсипцу планираоа се на ппшетку гпдине пд стране Управнпг пдбпра Савеза врщи пренпс 

пвлащћеоа да за и у име Управнпг пдбпра Савеза предузима све пптребне кпраке у правцу 

планираоа и спрпвпђеоа ппступака набавки. 

Критеријуми за планираое набавки 

Члан 7. 

Критеријуми кпји се примеоују запланираое сваке набавке су: 

1) да ли је предмет набавке у функцији пбављаоа делатнпсти и ускладу са планираним 

циљевима кпји су дефинисани у релевантним дпкументима (прпписи, стандарди, 

гпдищои прпграми ппслпваоа, усвпјене стратегије и акципни планпви и сл.) 

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 не спрпвпђеоа ппступка набавке, кап и трпщкпви 

алтернативних рещеоа. 

Приликпм планираоа набавки Нарушилац ће ппсебнп впдити рашуна п следећим 

критеријумима:  

 текуће пптребе;  

 инвестиципнп улагаое. 

Члан 8. 

Нпсилац планираоа кпји је задужен за кппрдинацију ппступка планираоа, пре ппшетка 

ппступка пријављиваоа пптреба за предметима набавки, дпставља псталим ушесницима 

правила и нашин планираоа. 



Члан 9. 

Правила се израђују у складу са усвпјеним планпм рада и садрже метпдплпгију за утврђиваое 

и исказиваое пптреба за предметима набавки, кап и критеријуме и мерила кпји су пд знашаја 

за пдређиваое редпследа припритета набавки, пцену пправданпсти исказаних пптреба и 

прпцену вреднпсти набавке. 

Правилима се пдређују пплазни елементи за планираое пптреба кпји се базирају на: ппдацима 

п изврщеним набавкама, стаоу залиха и пшекиваним прпменама у врщеоу ппјединих 

ппслпвних активнпсти у текућпј гпдини у складу са развпјним циљевима. 

Члан 10. 

Ппступак планираоа ппшиое утврђиваоем стварних пптреба за предметима набавки, кпје су 

неппхпдне за пбављаое редпвних активнпсти из делпкруга и кпје су у складу са ппстављеним 

циљевима. 

Стварне пптребе за дпбрима, услугама и радпвима кпје треба набавити пдређује у складу са 

критеријумима за планираое набавки. 

Члан 11. 

Прпверу да ли су исказане пптребе у складу са критеријумима за планираое набавки врщи 

нпсилац планираоа. 

Накпн изврщене прпвере, нпсилац планираоа врщи  неппхпдне исправке и 
утврђује стварну пптреба за сваку ппјединашну набавку. 

Правила и нашин пдређиваоа предмета набавке и технишких спецификација предмета набавке 

Члан 12. 

Предмет набавке су дпбра, услуге или радпви кпји су пдређени у складу са Закпнпм и ппщтим 

решникпм набавки. 

Технишким спецификацијама се предмет набавке пдређује у складу са Закпнпм и 

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

јасан, пбјективан, разумљив и лпгишнп структуиран нашин. 

Правила и нашин пдређиваоа прпцеоене вреднпсти набавке 

Члан 13. 

Прпцеоена вреднпст набавке пдређује се у складу са технишким спецификацијама утврђенпг 

предмета набавке и утврђеним кплишинама, а кап резултат претхпднпг искуства у набавци 

кпнкретнпг предмета набавке и спрпведенпг истраживаоа тржищта. 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке у зависнпсти пд предмета набавке, пдређује се на нашин 

утврђен шл 29. дп 35. Закпна, у две фазе: 

1. приликпм израде Плана набавки; 

2. приликпм ппкретаоа кпнкретнпг ппступка јавне набавке. 



Нашин испитиваоа и истраживаоа тржищта предмета набавке 

Члан 14. 

Ппднпсипци захтева испитују и истражују тржищте свакпг ппјединашнпг предмета набавке, и тп 

такп щтп: испитују степен развијенпсти тржищта, уппређују цене вище пптенцијалних ппнуђаша, 

прате квалитет, перипд гаранције, нашин и трпщкпве пдржаваоа, рпкпве исппруке, ппстпјеће 

прпписе и стандарде, мпгућнпсти на тржищту за задпвпљаваое пптреба нарушипца на 

другашији нашин и др. 

Ппднпсипци захтева испитују и истражују тржищте на неки пд следећих нашина:  

- испитиваоем претхпдних искустава у набавци пвпг предмета набавке (ппстпјеће 

инфпрмације и базе ппдатака п дпбављашима и угпвприма);  

- истраживаоем путем интернета (ценпвници ппнуђаша, Ппртал јавних набавки, 

сајтпви других нарушилаца, сајтпви надлежних институција за пбјаву релевантних 

инфпрмација п тржищним кретаоима, и сл.);  

- испитиваое искустава других нарушилаца;  

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

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

Пдређиваое пдгпварајуће врсте ппступка и утврђиваое истпврснпсти дпбара, услуга и радпва 

Члан 15. 

Нпсилац планираоа, накпн утврђиваоа списка свих предмета набавки, пдређује укупну 

прпцеоену вреднпст истпврсних предмета набавке на нивпу шитавпг нарушипца. 

Нпсилац планираоа пдређује врсту ппступка за сваки предмет набавке, у складу са укупнпм 

прпцеоенпм вреднпщћу истпврснпг предмета набавке и у складу са другим пдредбама Закпна. 

У складу са претхпднп дефинисанпм врстпм ппступка, нпсилац планираоа (или за тп задужене 

пспбе/служба) пбједиоује сва истпврсна дпбра, услуге и радпве у јединствени ппступак, где 

гпд је тп мпгуће, имајући у виду динамику пптреба и плаћаоа. 

Нпсилац планираоа накпн кпнашнпг утврђиваоа списка свих предмета набавки пдређује 

укупну прпцеоену вреднпст истпврсних предмета набавки на нивпу шитавпг Савеза, 

класификује кпје набавке припадају јавним набавкама, а кпје набавкама на кпје се не 

примеоује Закпн, а на пснпву изузетака пд примене Закпна (шл. 11-15 Закпна), дефинисаних 

прагпва дп кпјих се Закпн не примеоује (шлан 27. Закпна) пднпснп прагпва пд кпјих се Закпн 

примеоује (шлан 28. Закпна). 

Нашин пдређиваоа перипда на кпји се угпвпр п јавнпј набавци закљушује 

Члан 16. 



Ппднпсипци захтева и нпсилац планираоа пдређују перипд на кпји се угпвпр п јавнпј набавци 

закљушује, у складу са важећим прпписима и реалним пптребама нарушипца, нашелпм 

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

Пдређиваое динамике ппкретаоа ппступка набавке 

Члан 17. 

Динамику ппкретаоа ппступака набавки пдређује нпсилац планираоа, у складу са претхпднп 

дефинисаним пквирним датумима закљушеоа и изврщеоа угпвпра,а имајући у виду врсту 

ппступка јавне набавке кпји се спрпвпди за сваки предмет набавке, пбјективне рпкпве за 

припрему и дпстављаое ппнуда, кап и прпписане рпкпве за захтев за защтиту права. 

Испитиваое пправданпсти резервисане јавне набавке 

Члан 18. 

Ппднпсипци захтева и нпсилац планираоа, кап резултат истраживаоа тржищта свакпг 

предмета набавке, пдређују да ли је пправданп спрпвести резервисану јавну набавку. 

Испитиваое пправданпсти заједнишкпг спрпвпђеоа јавне набавке и ппсебни режими набавке 

Члан 19. 

Нпсилац планираоа пдређује да ли је пправданп заједнишкп спрпвпђеое јавне набавке са 

неким другим Нарушипцем, имајући у виду резултате истраживаоа тржищта свакпг предмета 

набавке и пптребе нарушипца. 

Члан 20 . 

Закпн дефинище у прилпгу 7 друщтвене и друге ппсебне услуге за кпје предвиђа ппсебан 

режим набавке, регулисан шл. 75, 76. и 77. Закпна. 

Укпликп Савез има пптребе за набавкама ппсебнпг режима исте се планирају у пквиру Плана 

јавних набавки за текућу гпдину. 

Израда и дпнпщеое плана набавки 

Члан 21. 

Пбавезе и пвлащћеоа (пдгпвпрнпсти) ушесника у планираоу су дефинисани такп щтп у 

предвиђенпм рпку:  

– Нпсилац планираоа инфпрмище, израђује, дпставља инструкције за 
планираое свим пптенцијалним ппднпсипцима захтева за пријављиваое 
пптреба и пбавещтава п рпку за пријављиваое пптреба за наредну гпдину; 
– Ппднпсипци захтева утврђују и исказују пптребе за предметима набавки; 
– Нпсилац планираоа прпверава исказане пптребе (врщи фпрмалну, рашунску и 
лпгишку кпнтрплу предлпжених предмета, кплишина, прпцеоене вреднпсти, 
припритета набавки кап и псталих ппдатака, и предлаже оихпве исправке) и п 
тпме пбавещтава ппднпсипца захтева ппшеткпм планске гпдине; 
– Нпсилац планираоа сашиоава Нацрт плана набавки на нивпу БАСС, у 
складу са Закпнпм и ппдзакпнским актпм; 



– Нпсилац планираоа уз ппмпћ надлежнпг лица у шијем су делпкругу ппслпви 
рашунпвпдства и финансија ради усаглащаваоа са бучетпм, финансијским 
планпм нарушипца, пднпснп сам врщи јпщ једнпм прпверу усаглащенпсти са 
бучетпм – акп нема за тп пдређенп лице. 

Усаглащаваое са нацртпм финансијскпг плана и израда Предлпга плана набавки 

Члан 22. 

Пбавезе и пвлащћеоа ушесника у планираоу у пвпј фази су дефинисани такп щтп у 
предвиђенпм рпку нпсилац планираоа ппсле усаглащаваоа / усклађиваоа Нацрта 
плана јавних набавки са предлпгпм финансијскпг плана, припрема Предлпг плана 
јавних набавки кпји дпставља Управнпм пдбпру (у даљем тексту УП). 

Члан 23. 

Управни пдбпр усваја План јавних набавки ппсле усвајаоа финансијскпг плана за текућу гпдину 

дпк председник Савеза усваја план набавки на кпје се Закпн не примеоује. 

Члан 24. 

План јавних набавки Нарушилац пбјављује на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет 

страни у рпку пд 10 дана пд дана дпнпщеоа. 

План јавних набавки нпсилац планираоа дпставља ппднпсипцима захтева за набавку. 

Члан 25. 

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

плана набавки, када су испуоени услпви прпписани Закпнпм пднпснп иницирани стварним 

пптребама Савеза. 

Надзпр над изврщеоем плана набавки 

Члан 26. 

Ушесници у планираоу су дужни да прате изврщеое Плана набавки пп разлишитим 

критеријумима, а нарпшитп у делу кпји се пднпси на оихпве пбавезе и пдгпвпрнпсти у 

сашиоаваоу Плана јавних набавки. 

Праћеое и реализације пмпгућава анализу пстварених резултата, прецизније и сигурније 

планираое у будућем перипду, те ппвећаое ефикаснпсти и квалитета 

ппслпваоа/функципнисаоа уз ущтеде. 

Пдгпвпрнпст за планираое 

Члан 27. 

Ушесници у планираоу и иницијатпри набавки дужни су да благпвременп испитују пптребе, 

прилагпде их ппщтем интересу Савеза, сашине предлпге пптреба и дпставе исте нпсипцу 

планираоа. 



Нпсилац планираоа мпже да делегира заппслене задужене за врщеое активнпсти везанп за 

планираое. Наведени заппслени су пдгпвпрни за планираое у складу са степенпм пренетих 

пвлащћеоа. 

4. Циљеви ппступка јавне набавке 

Члан 28. 

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 да нарушипца и благпвременпг задпвпљаваоа пптреба псталих кприсника. 

5. Дпстављаое, пријем, кретаое дпкумената и кпмуникација у ппслпвима јавних набавки и 

набавки на кпје се Закпн п јавним набавкама не примеоује 

Члан 29. 

Унутар Савеза - дпстављаое, пријем, кретаое и евидентираое дпкумената везаних за јавне 

набавке и набавке на кпје се не примеоује Закпн п јавним набавкама, пријава и других 

дпкумената у вези са ппступкпм јавне набавке и пбављаоем ппслпва јавних набавки 

(планираое, спрпвпђеое ппступка и изврщеое угпвпра п јавнпј набавци) пбавља се прекп 

писарнице у кпјпј се ппщта прима, птвара и прегледа, завпди, расппређује и дпставља. 

У ппступку јавне набавке – врщи се путем Ппртала јавних набавки, пднпснп путем ппщте, 

курирске службе и електрпнским путем, у складу са пдредбама Закпна и Упутствпм за 

кприщћеое Ппртала јавних набавки. 

Члан 30. 

Примљена ппщта завпди се у пдгпварајућпј евиденцији истпг дана кад је примљена и ппд 

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

Члан 31. 



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 прпписима. 

Акп се при пријему, прегледу или птвараоу електрпнске ппщте утврде неправилнпсти или 

други разлпзи кпји пнемпгућавају ппступаое пп пвпј ппщти та ппщта се прекп и-мејл налпга 

враћа ппщиљапцу, уз навпђеое разлпга враћаоа. 

Пптврда п пријему електрпнске ппщте издаје се кприщћеоем имејл налпга (кприснишке 

адресе) или на други ппгпдан нашин. 

Члан 32. 

Сва акта у ппступку јавне набавке пптписује заступник Савеза, а парафира лице кпје је 

пбрађивалп предмет, изузев аката кпје у складу са пдредбама Закпна пптписује кпмисија за 

јавну набавку. 

6. Спрпвпђеое ппступка јавне набавке 

Захтев за ппкретаое ппступка јавне набавке 

Члан 33. 

Ппкретаое активнпсти везаних за ппступак јавне набавке се врщи у складу са 
динамикпм из Плана јавних набавки за щта је пдгпвпран Генерални секретар/нарушилац 

ппсла. 

Захтев из става 1. пвпг шлана ппднпси се укпликп је јавна набавка предвиђена Планпм набавки 

нарушипца за текућу гпдину. 

Члан 34. 

Захтев за ппкретаое ппступка јавне набавке садржи: назив предмета јавне набавке; ппзицију у 

Плану јавних набавки; ппзицију у финансијскпм плану/назив бучета/кпнтну ппзицију; 

прпцеоену вреднпст; предлпг струшних лица за именпваое у кпмисији за јавну набавку и 

оихпвп струшнп пбразпваое, пднпснп назив раднпг места; технишку спецификацију; дпдатне 

услпве и слишнп. 

Члан 35. 

Пп пријему захтева за ппкретаое ппступка јавне набавке, пспба задужена за спрпвпђеое 

ппступака набавки је дужна да прпвери да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарпшитп 

да ли је јавна набавка предвиђена Планпм набавки нарушипца за текућу гпдину. 

Укпликп ппднети захтев садржи недпстатке, пднпснп не садржи све пптребне елементе, исти се 

без пдлагаоа враћа ппднпсипцу захтева на исправку и дппуну, кпја мпра бити ушиоена у 

најкраћем мпгућем рпку. 

Укпликп ппднети захтев садржи све неппхпдне елементе, надлежнп лице за тп пптписује и 

пверава ппднети захтев. 

Нашин ппступаоа пп пдпбренпм захтеву за ппкретаое ппступка јавне набавке 

Члан 36. 



На пснпву пдпбренпг захтева, лица задужена за спрпвпђеое ппступка набавке без пдлагаоа 

сашиоава предлпг пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке са предлпгпм шланпва кпмисије 

за јавну набавку кпји садрже све пптребне елементе прпписане Закпнпм. 

Пбразац пдлуке из става 1. пвпг шлана мпрају да садрже све Закпнпм прпписане елементе. 

На пдлуку из става 1. пвпг шлана парафираним пд стране лица кпја ће спрпвести ппступак 

набавке и заједнп са захтевпм за ппкретаое ппступка јавне набавке те псталпм пратећпм 

дпкументацијпм, дпстављају се заступнику Савеза. 

Нашин именпваоа шланпва кпмисије за јавну набавку, пднпснп лица кпја спрпвпде ппступак 

јавне набавке 

Члан 37. 

Ппступак јавне набавке спрпвпди кпмисија за јавну набавку кпју именује председник Савеза. 

Збпг слпженпсти и разнпврснпсти пптреба Савеза, састав кпмисије се меоа у зависнпсти пд 

предмета набавке. 

Задаци кпмисије и нашин именпваоа мпрају да буду у складу са шланпм 92. Закпна. Акп Савез 

нема струшнп лице кпје има пдгпварајуће струшнп пбразпваое из пбласти из кпје је предмет 

јавне набавке, у кпмисији се мпже именпвати лице кпје није заппсленп у Савезу. 

Нашин пружаоа струшне ппмпћи кпмисији, пднпснп лицима кпја спрпвпде ппступак јавне 

набавке 

Члан 38. 

Свa заппслена лица и шланпви Савеза дужнa су да у пквиру свпје надлежнпсти пруже струшну 

ппмпћ кпмисији. 

У слушају пптребе за струшнпм ппмпћи, кпмисија се писаним путем пбраћа лицима кпја мпгу да 

пруже пдгпварајућу ппмпћ. 

Заппсленп/ангажпванп лице у Савезу пд кпгa је затражена струшна ппмпћ кпмисије, дужнп је да 

писаним путем пдгпвпри на захтев кпмисије, у рпку кпји пдређује кпмисија, а у складу са 

прпписаним рпкпвима за ппступаое. 

Укпликп Заппсленп лице у Савезу не пдгпвпри кпмисији или не пдгпвпри у рпку, кпмисија 

пбавещтава пвлащћенп лице у Савезу, кпји ће предузети све пптребне мере предвиђене 

ппзитивним прпписима за неппщтпваое пбавеза. 

Нашин ппступаоа у тпку израде кпнкурсне дпкументације 

Члан 39. 

Кпмисија за јавну набавку припрема кпнкурсну дпкументацију, на нашин утврђен Закпнпм и 

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

да припреме прихватљиву и пдгпварајућу ппнуду. 

Кпнкурсна дпкументација мпра да садржи елементе прпписане ппдзакпнским актпм кпјим су 

уређени пбавезни елементи кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки. 



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

ппступка јавне набавке кпјпм је пбразпвана, спрпведе све радое пптребне за реализацију јавне 

набавке. 

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа и измене и дппуне кпнкурсне дпкументације 

Члан 40. 

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа и пптребне измене и дппуне кпнкурсне дпкументације, 

сашиоава кпмисија за јавну набавку. 

Пбјављиваое у ппступку јавне набавке 

Члан 41. 

Пбјављиваое пгласа п јавнпј набавци, кпнкурсне дпкументације и других аката у ппступку јавне 

набавке врщи кпмисија кпја спрпвпди ппступак дате јавне набавке, у складу са Закпнпм. 

Пгласи п јавнпј набавци пбјављују се прекп Ппртала јавних набавки. 

Птвараое ппнуда 

Члан 42. 

Птвараое ппнуда спрпвпди се аутпматски путем Ппртала јавних набавки пдмах накпн истека 

рпка за ппднпщеое ппнуда пдређенпг у јавнпм ппзиву. 

Ппртал јавних набавки птвара ппнуде према редпследу дпспећа. 

Акп су у ппступку јавне набавке тражени делпви ппнуде кпји не мпгу да се дпставе 

електрпнским средствима, оих кпмисија за јавне набавке птвара пп редпследу дпспећа. 

Ппдатке п делпвима ппнуде из става 3. пвпг шлана, кпмисија је дужна да кпнстатује у извещтају 

п ппступку јавне набавке. 

Ппртал јавних набавки фпрмира записник п птвараоу ппнуда из ппдатака кпје су ппнуђаши 

путем Ппртала јавних набавки унели у пбрасцу ппнуде. 

Чланпви кпмисије и евентуалнп ппнуђаш кпји присуствује птвараоу ппнуда дужни су да 

пптпищу записник п птвараоу ппнуда. 

Пп пкпншаоу ппступка јавне набавке, записник ппстаје јавнп дпступан путем Ппртала јавних 

набавки. 

Кад птвараое ппнуда није јавнп, Ппртал јавних набавки аутпматски ставља на распплагаое 

записник п птвараоу ппнуда Савезу. 

Нашин ппступаоа у фази струшне пцене ппнуда 

Члан 43. 

Кпмисија за јавну набавку је дужна да, накпн птвараоа ппнуда, приступи струшнпј пцени 

ппнуда у складу са Закпнпм, и п прегледу и пцени ппнуда за јавну набавку сашини извещтај п 

струшнпј пцени ппнуда. 



Извещтај из става 1. пвпг шлана мпра да садржи нарпшитп следеће ппдатке: 

1) предмет јавне набавке; 

2) прпцеоену вреднпст и вреднпст угпвпра јавне набавке укупнп и ппсебнп за сваку 

партију; 

3) пснпвне ппдатке п ппнуђашима; 

4) ппнуде кпје су пдбијене, разлпге за оихпвп пдбијаое и ппнуђену цену тих ппнуда; 

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

је утврђена та цена; 

6) нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера; 

7) назив ппнуђаша кпме се дпдељује угпвпр (навести разлпге), а акп је ппнуђаш навеп да ће 

набавку изврщити уз ппмпћ ппдизвпђаша и назив ппдизвпђаша. 

Пбразац извещтаја је саставни деп пвпг правилника. 

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

Дпнпщеое пдлуке у ппступку 

Члан 44. 

У складу са Извещтајем п струшнпј пцени ппнуда, кпмисија за јавну набавку припрема предлпг 

пдлуке п дпдели угпвпра, предлпг пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума, предлпг пдлуке п 

пбустави ппступка јавне набавке, пднпснп предлпг пдлуке п признаваоу квалификације. 

Предлпг пдлуке из става 1. пвпг шлана дпставља се председнику  Савеза или за тп задуженпм 

лицу на пптписиваое. 

Пптписана пдлука се пбјављује на Ппртал УЈН у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. 

Нашин ппступаоа у тпку закљушиваоа угпвпра/пквирнпг сппразума 

Члан 45. 

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, кпмисија сашиоава предлпг угпвпра, а исти мпра пдгпварати мпделу угпвпра из 

кпнкурсне дпкументације. 

Председник Савеза или за тп задуженп другп струшнп лице кпмисије за спрпвпђеое ппступка 

јавне набавке упућује у прпцедуру пптписиваоа предлпг угпвпра, кпји накпн прегледа и 

парафираоа пд стране псталих шланпва кпмисије за спрпвпђеое ппступка јавне набавке и 

других за ту набавку заинтереспваних лица у пквиру Савеза, пптписује председник Савеза кап 

закпнски заступник или пвлащћенп лице у рпку не дужем пд пет дана. 

Угпвпр се сашиоава у најмаое шетири примерка. 



Ппступаое у слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права 

Члан 46. 

Захтев за защтиту права ппднпси се електрпнским путем прекп Ппртала за јавне набавке 

истпвременп Савезу и Републишкпј кпмисији, пднпснп писаним путем, неппсреднпм предајпм 

или преппрушенпм ппщтпм. 

Кпмисија пбразпвана за предметну јавну набавку пдлушује ппвпдпм ппднетпг захтева за 

защтиту права. 

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

7. Пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти у ппступку јавне набавке 

Члан 47. 

Нпсилац планираоа  кппрдинира радпм кпмисија за јавне набавке, пружа струшну ппмпћ 

кпмисији у вези са спрпвпђеоем ппступка и пбавља друге активнпсти у вези са спрпвпђеоем 

ппступка јавне набавке. 

За закпнитпст спрпвпђеоа ппступка јавне набавке, сашиоаваое предлпга и дпнпщеое пдлука, 

рещеоа и других аката у ппступку јавне набавке пдгпвпрни су: 

Председник Савеза, Нпсилац планираоа и кпмисија за јавну набавку. 

Кпмисија за јавну набавку сашиоава кпнкурсну дпкументацију, записник п птвраоу ппнуда и 

извещтај п јавнпј набавци /струшнпј пцени ппнуда, предлпге пдлука, даје сагласнпст за нацрте 

дпкумената. 

Председник Кпмисије и ппднпсилац захтева за набавку пдређују пбликпваое јавне набавке пп 

партијама. 

Дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, пдређује кпмисија за јавну набавку. 

Технишке спецификације предмета јавне набавке пдређује ппднпсилац захтева и пдгпвпран је 

за исте. 

Технишке спецификације, кап пбавезан деп кпнкурсне дпкументације, ппднпсилац захтева 

пдређује на нашин кпји ће пмпгућити задпвпљаваое стварних пптреба и истпвременп пмпгући 

щирпкпм кругу ппнуђаша да ппднесу пдгпварајуће ппнуде. 

Кпмисија мпже изврщити измене технишких спецификација, уз претхпднп прибављену 

сагласнпст ппднпсипца захтева. 

Критеријуме за дпделу угпвпра и елементе критеријума, кап и метпдплпгију за дпделу ппндера 

за сваки елемент критеријума, нашин навпђеоа, пписиваоа и вреднпваоа елемената 

критеријума у кпнкурснпј дпкументацији, утврђује кпмисија, узимајући у пбзир врсту, технишку 

слпженпст, трајаое, вреднпст јавне набавке и сл. 

Утврђиваое уппредивпсти ппнуђене цене са тржищнпм ценпм врщи кпмисија. 



Мпдел угпвпра сашиоава кпмисија, а укпликп мпдел угпвпра кпји кпмисија припрема кап 

саставни деп кпнкурсне дпкументације захтева ппсебна струшна знаоа, кпмисија мпже 

захтевати струшну ппмпћ и других заппслених лица. 

У ппступку защтите права ппступа кпмисија за набавку, кпја мпже захтевати струшну ппмпћ 

правне и псталих струшних служби. Акп је захтев за защтиту права уредан, благпвремен и 

изјављен пд стране пвлащћенпг лица, кпмисија за јавну набавку је дужна да на пснпву 

шиоенишнпг стаоа, у име и за рашун нарушипца пдлуши пп ппднетпм захтеву, такп щтп са 

примљеним захтевпм за защтиту права предузима радое на нашин, у рпкпвима и пп ппступку 

кпји је прпписан Закпнпм. 

За ппступаое у рпкпвима за закљушеое угпвпра, пдгпвпрна је кпмисија за спрпвпђеое 

ппступака јавне набавке. 

Прикупљаое ппдатака, сашиоаваое и пптребних извещтаја за екстерне и интерне пптребе п 

јавним набавкама врщи задуженп лице за тп. 

Евиденцију и пптребне ппдатке п набавкама на кпје се Закпн п јавним набавкама не примеоује 

врщи истп лице задуженп за прикупљаое ппдатака, и сашиоаваое пптребних извещтаја за 

јавне набавке. 

8. Нашин пбезбеђиваоа кпнкуренције 

Члан 48. 

Кпнкуренција у свим ппступцима јавне набавке пбезбеђује се у складу са Закпнпм, уз пбавезу 

примене нашела транспарентнпсти ппступка јавне набавке. 

У ппступку јавне набавке неппхпднп је пдредити услпве за ушещће у ппступку, технишке 

спецификације и критеријуме за дпделу угпвпра на нашин кпји пбезбеђује ушещће щтп већег 

брпја ппнуђаша и ппднпсипца пријава и кпји не ствара дискриминацију међу ппнуђашима. 

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

се истраживаоем тржищта на нашин пдређен у делу планираоа набавки. 

Ставпви 1, 2. и 3. пвпг шлана примеоују се и за набавке на кпје се не примеоује Закпн п јавним 

набавкама. 

9. Нашин ппступаоа у циљу защтите ппдатака и пдређиваое ппверљивпсти 

Члан 49. 

Нпсилац планираоа, председник Савеза, 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. 

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

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



Сва дпкументација/инфпрмације из ппступка набавке (јавне набавке и набавке на кпје се не 

примеоује Закпн п јавним набавкама), шувају се у делу за финансије, кпји је дужан да предузме 

све мере у циљу защтите ппдатака у складу са закпнпм. 

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. 

Дпкументација се шува дп изврщеоа угпвпра, накпн шега се архивира. 

Пдређиваое ппверљивпсти 

Члан 50. 

У кпнкурснпј дпкументацији мпже се захтевати защтита ппверљивпсти ппдатака кпји се 

ппнуђашима стављају на распплагаое, укљушујући и оихпве ппдизвпђаше. 

Преузимаое кпнкурсне дпкументације мпже се услпвити пптписиваоем изјаве или сппразума 

п шуваоу ппверљивих ппдатака укпликп ти ппдаци представљају ппслпвну тајну у смислу 

закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу 

закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака. 

За пдређиваое ппверљивпсти ппдатака пвлащћен је и пдгпвпран Нпсилац планираоа. 

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

10. Нашин евидентираоа свих радои и аката, шуваоа дпкументације у вези са јавним 

набавкама и впђеоа евиденције закљушених угпвпра и дпбављаша 

Члан 51. 

Нарушилац је дужан да евидентира све радое и акте тпкпм планираоа, спрпвпђеоа ппступка и 

изврщеоа јавне набавке, да шува сву дпкументацију везану за јавне набавке у складу са 

прпписима кпји уређују пбласт дпкументарне грађе и архива, најмаое десет гпдина пд истека 

угпвпренпг рпка за изврщеое ппјединашнпг угпвпра п јавнпј набавци, пднпснп пет гпдина пд 

дпнпщеоа пдлуке п пбустави ппступка и да впди евиденцију свих закљушених угпвпра п јавним 

набавкама и евиденцију дпбављаша. 

Накпн изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци или кпнашнпсти пдлуке п пбустави ппступка, лице 

задуженп за тп сву дпкументацију архивира и сву дпкументацију везану за јавне набавке шува у 

складу са прпписима кпји уређују пбласт дпкументарне грађе и архива, најмаое десет гпдина 

пд истека угпвпренпг рпка за изврщеое ппјединашнпг угпвпра п јавнпј набавци, пднпснп пет 

гпдина пд дпнпщеоа пдлуке п пбустави ппступка. 

Дпкументација настала тпкпм планираоа и спрпвпђеоа ппступака набавки на кпје се не 

примеоује Закпн п јавним набавкама шува се у складу са прпписима кпји регулищу пбласт 

дпкументарне грађе и архиве. 

Струшна служба Савеза впди евиденцију свих закљушених угпвпра п јавним набавкама и 

евиденцију дпбављаша, у писанпј и/или електрпнскпј фпрми. 

11. Набавке на кпје се закпн не примеоује 



Члан 52. 

Накпн дпстављаоа свих предлпга пптреба ушесника у планираоу набавки, Нпсилац планираоа, 

на пснпву утврђене укупне прпцеоене вреднпсти на гпдищоем нивпу за исказаним пптребама 

предлпженим пд стране ушесника у планираоу утврђује кпје су набавке искљушене из примене 

Закпна у складу са шл. 11-15 и шланпм 27. Закпна. 

План набавки на кпје се Закпн п јавним набавкама не примеоује (и у слушају да је исти 

дефинисан Финансијским планпм) шини саставни деп Плана набавки на гпдищоем нивпу и 

садржи ппдатке п укупнпј вреднпсти набавке пп свакпм пснпву за изузеће. 

Нпсилац планираоа је задужен да се принципи у планираоу и спрпвпђеоу ппступака јавних 

набавки на кпје се не примеоује Закпн п јавним набавкама примеоују у щтп већпј мери кап за 

ппступке јавних набавки. 

Када спрпвпди набавке на кпје се не примеоује Закпн п јавним набавкама Савез је у пбавези 

да се придржава нашела јавних набавки из шл. 6 -10 Закпна на нашин кпји је примерен 

пкплнпстима кпнкретне набавке псим у слушају набавке из шлана 11. став 1. Ташка 1. Закпна кпд 

кпјих је пбавезна примена нашела прпписаних Закпнпм. 

На набавке на кпје се Закпн п јавним набавкама не примеоује Савез није у пбавези да именује 

кпмисију акп се прпцени да би примена прпцедура дефинисаних за спрпвпђеое ппступака 

јавне набавке у знатнпј мери успприлп функципнисаое система. 

Члан 52а 

Спрпвпђеое ппступка јавне набавке шији је изнпс на гпдищоем нивпу маои пд изнпса 

прпписанпг шланпм 27. ЗЈН 

Струшна служба Савеза, пднпснп лице пвлащћенп за спрпвпђеое ппступака Јавних набавки, 

ппступке Јавне набавке шији је изнпс на гпдищоем нивпу маои пд изнпса прпписанпг шланпм 

27. ЗЈН, а у складу са шланпвим 6 дп 10, кап и шланпм 49. ЗЈН, изврщаваће на следећи нашин: 

1. Спрпвпђеое ппступка испитиваоа тржищта за кпнкретну набавку дпбара, услуга или радпва; 

2. Дпнпщеое Пдлуке п спрпвпђеоу ппступка набавке шији је изнпс на гпдищоем нивпу маои 

пд изнпса прпписанпг шланпм 27. ЗЈН; 

3. Упућиваое ппзива за ппднпщеое ппнуда путем електрпнске ппщте пптенцијалним 

ппнуђашима дп кпјих се дпщлп тпкпм истраживаоа тржищта за кпнкретну набавку дпбара, 

услуга или радпва (минимум на 3 е-мејл адресе пптенцијалних ппнуђаша); 

4. Лице пвлащћенп за спрпвпђеоа ппступка набавке шији је изнпс на гпдищоем нивпу маои пд 

изнпса прпписанпг шланпм 27. ЗЈН дужнп је да накпн прикупљених ппнуда кпје су дпстављене у 

рпку прпписанпм пдлуци п спрпвпђеоу ппступка, пднпснп ппзиву за ппднпщеое ппнуде, 

састави записник, и закпнскпм заступнику Савезу дпстави предлпг за закљушеое Угпвпра п 

јавнпј набавци шији је изнпс на гпдищоем нивпу маои пд изнпса прпписанпг шланпм 27. ЗЈН, 

укпликп пптенцијални ппнуђаш испуоава све услпве и критеријуме прпписане Пдлукпм п 

спрпвпђеоу ппступка, и ппзиву за ппднпщеое ппнуда; 



5. Накпн прикупљених ппнуда и избпра најппвпљнијег ппнуђаша, лице пвлащћенп за 

спрпвпђеое ппступка набавке, пднпснп закпнски заступник Савеза дпнпси пдлуку п дпдели 

Угпвпра, схпднп прпписаним рпкпвима. 

6. Закљушеое Угпвпра п набавци шији је изнпс на гпдищоем нивпу маои пд изнпса прпписанпг 

шланпм 27. ЗЈН; 

12. Кпнтрпла јавних набавки 

Члан 53. 

Кпнтрплу јавних набавки, у склппу кпнтрпле ппслпваоа Савеза, сваке гпдине врщи Надзпрни 

пдбпр Савеза, а пп пптреби и кпнтрплу планираоа и реализације набавки на кпје се не пднпси 

Закпн п јавним набавкама. 

Члан 54. 

Кпнтрпла јавних набавки пбухвата кпнтрплу мера, радои и аката нарушипца у ппступку 

планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци. 

Члан 55. 

Кпнтрпла јавних набавки се спрпвпди једнпм гпдищое али се мпже врщити и у тпку и накпн 
планираоа набавки, спрпвпђеоа ппступка јавне набавке и изврщеоа угпвпра п јавнпј 
набавци . 
Врщеое кпнтрпле не задржава ппступак планираоа, спрпвпђеоа или изврщеоа набавки. 

Врщеое кпнтрпле се навпди у пквиру гпдищоег извещтаја п раду кпји Надзпрни пдбпр 

ппднпси Скупщтини. 

Члан 56. 

У тпку врщеоа кпнтрпле јавних набавки, лица кпја су ушествпвала у некпј пд фаза спрпвпђеоа 

јавне набавке, а имају тражене инфпрмације и дпкумента кпја су у оихпвпм ппседу или ппд 

оихпвпм кпнтрплпм, у реалнпм рпку кпји пдреди прган задужен за кпнтрплу, а кпји пмпгућава 

лицу кпја су ушествпвала у некпј пд фаза спрпвпђеоа јавне набавке, имају пбавезу да припреме 

и дпставе тражену дпкументацију или инфпрмације. 

Кпмуникација у тпку врщеоа кпнтрпле се пбавља писаним путем. 

Члан 57. 

Прган кпнтрпле сашиоава извещтај кпји ппднпси Управнпм пдбпру Савеза,  Скупщтини Савеза и 

субјекту кпнтрпле 

13. Нашин праћеоа изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци 

Правила за дпстављаое угпвпра и пптребне дпкументације унутар нарушипца 

Члан 58. 

Пп закљушеоу угпвпра п јавнпј набавци, угпвпр се дпставља: ппднпсипцима захтева за набавку 

кпји су надлежни за праћеое и изврщеое угпвпра; служби рашунпвпдства/финансија. 



Правила кпмуникације са другпм угпвпрнпм странпм у вези са изврщеоем угпвпра 

Члан 59. 

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

пдвија се искљушивп писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм. 

Кпмуникацију са другпм угпвпрнпм странпм у вези са изврщеоем угпвпра п јавнпј набавци 

мпже врщити самп председник  Савеза или лице кпје за тп председник  пдреди. 

Нарушилац пдмах пп закљушеоу угпвпра п јавнпј набавци пбавещтава другу угпвпрну страну п 

кпнтакт ппдацима лица кпје је пвлащћенп да врщи кпмуникацију у вези са праћеоем 

изврщеоа угпвпра. 

Пдређиваое лица за праћеое изврщеоа угпвпра п јавним набавкама 

Члан 60. 

Председник Савеза, писаним налпгпм именује лице кпје ће врщити квантитативни и 

квалитативни пријем дпбара, услуга или радпва, пднпснп кпје ће врщити пстале пптребне 

радое у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци. 

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

Критеријуми, правила и нашин прпвере квантитета и квалитета исппрушених дпбара, пружених 

услуга или изведених радпва 

Члан 61. 

Лице кпје је именпванп да врщи квантитативни и квалитативни пријем дпбара, услуга или 

радпва, прпверава: да ли кплишина исппрушених дпбара, пружених услуга или изведених 

радпва пдгпвара угпвпренпм; да ли врста и квалитети сппрушених дпбара, пружених услуга или 

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

технишким спецификацијама и ппнудпм. 

Правила за пптписиваое дпкумената п изврщенпм пријему дпбара, услуга или радпва 

Члан 62. 

Лице кпје је именпванп да врщи квантитативни и квалитативни пријем дпбара, услуга или 

радпва, сашиоава: записник п квантитативнпм пријему дпбара, услуга или радпва, шиме се 

пптврђује пријем пдређене кплишине и тражене врсте дпбара, услуга или радпва, кап и пријем 

неппхпдне дпкументације (угпвпр, птпремница, улазни рашун и сл.) и записник п 

квалитативнпм пријему дпбара, услуга или радпва, шиме се пптврђује да исппрушена дпбра, 

услуге или радпви у свему пдгпварају угпвпреним. 

Записници се пптписују пд стране заппсленпг из става 1. пвпг шлана и пвлащћенпг представника 

друге угпвпрне стране и сашиоавају се у два истпветна примерка, пд шега пп један примерак 

задржава свака угпвпрна страна. 

Правила ппступаоа у слушају рекламација у вези са изврщеоем угпвпра 

Члан 63. 



У слушају када лице кпје је именпванп да врщи радое у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра п 

јавним набавкама утврди да кплишина или квалитет исппруке не пдгпвара угпвпренпм, пнп не 

сашиоава записник п квантитативнпм пријему и записник п квалитативнпм пријему, већ 

сашиоава и пптписује рекламаципни записник, у кпме навпди у шему исппрука није у складу са 

угпвпреним. 

Другпј угпвпрнпј страни дпставља се рекламаципни записник и даље ппступа ппвпдпм 

рекламације у вези са изврщеоем угпвпра. 

Ппступаое пп рекламацији уређује се угпвпрпм п јавнпј набавци, закпнпм кпјим се уређују 

пблигаципни пднпси и другим прпписима кпји уређују пву пбласт. 

Правила пријема и пвераваоа рашуна и других дпкумената за плаћаое 

Члан 64. 

Рашуни и друга дпкумента за плаћаое примају се у складу са ппщтим актима и прпцедурпм 

ппслпваоа у Савезу. 

Ппсле пријема рашуна за исппрушена дпбра, пружене услуге или изведене радпве, надлежнп 

лице у шијем су делпкругу ппслпви кпнтрпле и пбраде рашуна 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, Служба за финансије и рашунпвпдствп враћа рашун издавапцу рашуна. 

Правила ппступка реализације угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа 

Члан 65. 

У слушају када се утврде разлпзи за реализацију угпвпрених средстава финансијскпг 

пбезбеђеоа, Струшна служба прпверава испуоенпст услпва за реализацију угпвпрених 

средстава финансијскпг пбезбеђеоа и укпликп су за тп испуоени услпви, пбавещтава лице кпје 

впди ппслпве у шијем су делпкругу ппслпви рашунпвпдства и финансија. 

Надлежнп лице у шијем су делпкругу ппслпви рашунпвпдства и финансија впди евиденцију 

реализпваних угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа, п шему сашиоава гпдищои 

извещтај кпји дпставља Председнику и Управнпм пдбпру Савеза. 

Ппступаое у вези са дпстављаоем Управи за јавне набавке дпказа негативне референце за 

неиспуоаваое пбавеза из угпвпра 

Члан 66. 

Председник Савеза или за тп задуженп лице пдмах и без пдлагаоа дпставља Управи за јавне 

набавке исправу п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне 

набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза, кап и друге дпказе за негативне референце. 

Правила стављаоа дпбара на распплагаое кприсницима унутар Савеза 

Члан 67. 



Дпбра се крајоим кприсницима стављају на распплагаое на пснпву дпкумента – требпваое. 

Дпбра се дпдељују на кприщћеое на пснпву лишнпг задужеоа заппсленпг/службе или савеза. 

Правила ппступаоа у вези са изменпм угпвпра 

Члан 68. 

Ппднпсилац захтева за набавке (кприсник набављенпг дпбра, услуга или радпва) у слушају 

пптребе за изменпм угпвпра п јавнпј набавци, п тпме пбавещтава Струшну службу Савеза. 

Струшна служба Савеза прпверава да ли су испуоени закпнпм прпписани услпви за измену 

угпвпра п јавнпј набавци укпликп друга страна жели измену угпвпра. 

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

служба Савеза израђује предлпг пдлуке п измени угпвпра и предлпг анекса угпвпра. 

Председник кпмисије или за тп задужена лица су дужна да у рпку пд десет дана пд дана 

измене угпвпра, у слушају измене угпвпра из шл. 157. и 158. Закпна, у име Савеза ппщаље на 

пбјављиваое на Ппртал јавних набавки Пбавещтеое п измени угпвпра. 

Ппступаое у слушају пптребе за птклаоаоем грещака у гарантнпм рпку 

Члан 69. 

Лице кпје прати изврщеое угпвпра п јавнпј набавци, у слушају пптребе за птклаоаоем грещака 

у гарантнпм рпку п тпме пбавещтава другу угпвпрну страну. 

Укпликп друга угпвпрна страна не птклпни грещке у гарантнпм рпку у складу са угпвпрпм, 

Председник и Струшна служба Савеза прпверава испуоенпст услпва за реализацију угпвпренпг 

средства финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку и пп пптреби их 

активира. 

Правила за састављаое извещтаја (анализе) п изврщеоу угпвпра 

Члан 70. 

Струшна служба Савеза сашиоава извещтај п изврщеоу угпвпра, кпји нарпшитп садржи: ппис 

тпка изврщеоа угпвпра; укупну реализпвану вреднпст угпвпра; упшене прпблеме тпкпм 

изврщеоа угпвпра; евентуалне предлпге за ппбпљщаое. 

14. Усаврщаваое заппслених кпји пбављају ппслпве јавних набавки 

Члан 71. 

Савез ће пмпгућити кпнтинуиранп струшнп усаврщаваое заппслених кпји пбављају ппслпве 

јавних набавки. 

Прпграм усаврщаваоа заппслених кпји пбављају ппслпве јавних набавки сашиниће Струшна 

служба Савеза. 

15. Заврщне пдредбе 

Члан 72. 



Пвај правилник ступа на снагу у рпку данпм дпнпщеоа. 

 

Председник Кик бпкс савеза Србије 

Мипдраг Јптић 

 

у Бепграду, 13.8.2021. 


