Број: 193-1/19
Дана: 01.02.2019. године
Суботица
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) и члана 21. став 1. тачка 13. Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Службени лист
Града Суботице“, број 18/17 - пречишћен текст) директор „Јавног предузећа за управљање
путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица дана 01.02.2019. године доноси
ПРАВИЛНИК
О НАБАВКАМА У „ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака
јавних набавки и извршење уговора унутар „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко
планирање и становање“ Суботица (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у
складу са законом којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закон), а нарочито се уређује
начин планирања набавки, одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин
извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних
набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.
Правилником се уређују и набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на које
се не примењују прописи којима се уређују јавне набавке.

Послови јавних набавки у Јавном предузећу се обављају уз сарадњу свих
организационих делова Јавног предузећа, односно није формиран посебан организациони
део у којем би се спроводио поступак јавних набавки у целости.
Носиоци послова набавке (учесници набавке) у Јавном предузећу су првенствено они
запослени чији су послови и радни задаци, посебно за вршење послова набавке, утврђени
правилником којим се уређује унутрашња организација и систематизација радних места.
Дефиниције
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:
1) Службеник за јавне набавке је лице распоређено на радном месту на којем се обављају
послови припреме, израде и измене плана набавки и спровођења поступака јавних набавки;
2) Програмер – лице распоређено на радном месту на којем се обављају послови одржавања
програма, ЛАН мреже, рачунара и сервера;
3) Руководилац Службе за финансије је лице распоређено на радном месту на којем се
обављају послови руковођења и организовања рада организационог дела надлежног за
финансије и рачуноводство;
4) Стручно лице надлежног организационог дела је лице које учествује у планирању јавних
набавки и њиховој реализацији;

5) Набавка која је изузета од примене Закона је набавка добара, услуга и радова, чија
процењена вредност није већа од 500.000,00 динара, а на коју се не примењују одредбе
Закона.
Циљеви поступка јавне набавке
Члан 3.
Циљ поступка јавне набавке је да се обезбеди прибављање добара, услуга или радова
одговарајућег квалитета и потребних количина за задовољавање стварних потреба Јавног
предузећа, економично и ефикасно трошење јавних средстава, ефективност, транспарентно
трошење средстава, обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку
јавне набавке, заштита животне средине, обезбеђивање енергетске ефикасности и
благовремено и ефикасно спровођење набавке и благовремено задовољавање потреба
корисника.
Комуникација
Члан 4.

Комуникација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као
и објављивањем од стране Јавног предузећа на Порталу јавних набавки и интернет страни
Јавног предузећа.
Правило о писаном начину одвијања комуникације спроводи се како у комуникацији
унутар Јавног предузећа, тако и у комуникацији са заинтересованим лицима, понуђачима и
добављачима.
Комуникација се одвија електронским путем увек када је то могуће.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да учини када је то неопходно, као доказ да је извршено достављање.
Мере за спречавање корупције
Члан 5.
Сва лица која учествују у поступку набавке у обавези су да предузимају мере за
спречавање корупције и сукоба интереса у поступку набавки дефинисане Законом и овим
Правилником.
Члан 6.
Све радње предузете у поступку евидентирају се писмено од стране лица које их
предузима.
Финансијска средства
Члан 7.

Финансијска средства за реализацију јавних набавки у Јавном предузећу утврђена су у
програму пословања Јавног предузећа за текућу годину.
Члан 8.
На основу одлуке о буџету Града Суботице за текућу годину, програм пословања из
члана 7. став 1. овог Правилника израђује се у организационом делу Јавног предузећа
надлежном за финансије и рачуноводство у сарадњи са запосленима у Јавном предузећу, а на
основу инструкција надлежног секретаријата Градске управе Града Суботице.
Програм пословања Јавног предузећа из члана 7. став 1. овог Правилника усваја
Надзорни одбор Јавног предузећа и на исти сагласност даје Скупштина Града Суботице.

Процењена вредност набавке
Члан 9.
Процењена вредност набавке исказује се у динарима, без пореза на додату вредност.
Вредност набавке процењује се у складу са Законом, а на основу резултата
истраживања тржишта за специфициране количине и квалитет добара, услуга и радова.
Одређивање процењене вредности јавне набавке добара
Члан 10.
Основица за израчунавање процењене вредности јавне набавке добара одређује се на следећи
начин:
1) у случају када је предмет уговора куповина, закуп или лизинг и када је рок на који се
уговор закључује 12 месеци или краћи, узима се укупна процењена вредност уговора за све време
његовог трајања, а када је рок дужи од 12 месеци, укупна процењена вредност уговора укључује
процењену вредност за првих 12 месеци и процењену вредност за преостали период до истека рока;
2) у случају кад се уговор из тачке 1) овог става закључује на неодређени рок, као и у случају
кад постоји неизвесност у погледу рока на који се уговор закључује, узима се месечна процењена
вредност уговора помножена са 48.
У случају периодичних уговора, као и уговора које је потребно обновити по истеку одређеног
рока, процењена вредност јавне набавке одређује се:
1) на основу вредности сличних периодичних уговора закључених током претходне буџетске
године или током претходних 12 месеци, усклађене са очекиваним променама у погледу количине
или вредности добара чије је прибављање предмет уговора у току 12 месеци који почињу да теку од
дана закључења првобитног уговора;
2) на основу укупне процењене вредности сличних периодичних уговора током 12 месеци
након прве испоруке или током трајања уговора уколико је трајање уговора дуже од 12 месеци.
Одређивање процењене вредности јавне набавке услуга
Члан 11.
При израчунавању процењене вредности јавне набавке услуга у вредност услуге се
урачунавају и сви трошкови везани за услугу које ће имати понуђач.
Код појединих услуга узимају се у обзир следећи износи:
1) за услуге осигурања - висину премије, као и друге врсте плаћања које терете услугу;
2) за банкарске и друге финансијске услуге - накнаде, провизије, као и друге врсте плаћања које
терете услугу;
3) за дизајн, архитектонске услуге, просторно планирање и сл. - накнаду или провизију.
Ако процењена вредност услуге због дужине трајања уговора не може да се одреди, вредност
услуге одређује се на следећи начин:
1) у случају када је рок на који се уговор закључује одређен и ако је тај рок 36 месеци или краћи,
укупна вредност уговора за цео рок;
2) у случају када рок на који се уговор закључује није одређен, месечна вредност помножена са 48.
Одређивање процењене вредности јавне набавке радова
Члан 12.
Процењена вредност јавне набавке радова одређује се тако што, укупна вредност радова, на
основу пројектом исказане инвестиционе вредности (пројектантска цена) односно на основу процене
стручне службе Јавног предузећа, представља основицу за израчунавање вредности јавне набавке
радова.
При одређивању процењене вредности јавне набавке радова у вредност радова укључује се и
вредност свих добара и услуга који су неопходни за извршење уговора о јавној набавци радова.
Одређивање процењене вредности јавне набавке обликоване по партијама
Члан 13.

Кад је предмет јавне набавке обликован по партијама, одређује се процењена
вредност сваке партије.
Процењена вредност јавне набавке обликоване по партијама укључује процењену
вредност свих партија, за период за који се закључује уговор.

Не може се примењивати поступак јавне набавке мале вредности, односно избећи
примену Закона, за поједину партију, ако је збир вредности свих партија већи од износа из
члана 39. став 1. Закона.
Члан 14.
Процењена вредност јавне набавке не може се одређивати, нити се може делити истоврсна
јавна набавка на више набавки с намером избегавања примене Закона или правила одређивања врсте
поступка у односу на процењену вредност јавне набавке.
Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи
у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне.

Истраживање тржишта
Члан 15.
Стручна лица надлежних организационих делова у зависности од предмета јавне набавке
испитују и истражују тржиште у циљу одређивања процењене вредности јавних набавки на један од
следећих начина:
испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће
информације и базе података о добављачима и уговорима);
- истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, сајтови других наручилаца, сајтови
надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима...);
- испитивање искустава других наручилаца;
- на основу пројектом исказане инвестиционе вредности (пројектантска цена),
- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.

Предмет набавке
Члан 16.
Предмет јавне набавке добара је куповина добара, закуп или лизинг добара (са правом
куповине или без тога права).
Предмет јавне набавке услуга су услуге специфициране у Прилогу 1 Закона.
Предмет јавне набавке радова је извођење радова или пројектовање и извођење радова
описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство.
У случају комбинованог предмета јавне набавке, предмет набавке ће се дефинисати према
предмету набавке који чини претежну вредност набавке.
Техничким спецификацијама се предмет набавке одређује у складу са Законом тако да се
предмет набавке опише на једноставан, јасан, објективан и разумљив начин.

Период трајања уговора
Члан 17.
Стручна лица надлежних организационих делова, у зависности од предмета јавне
набавке одређују период на који се уговор о јавној набавци закључује.
Критеријуми за планирање
Члан 18.
Приликом планирања сваке набавке води се рачуна о следећим критеријумима:
1) да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности и у складу са планираним
циљевима;
2) да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке одговарају
стварним потребама Јавног предузећа;
3) да ли је процењена вредност набавке одговарајућа, с обзиром на циљеве набавке;
4) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе;
5) стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом
добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл);
6) праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме у односу
на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и
сл;
7) ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке.

Члан 19.
План набавки доноси се на годишњем нивоу и садржи обавезне елементе одређене
Законом и подзаконским актом.
План набавки се израђује на основу усвојеног програма пословања зе текућу годину и
на основу стварних потреба за предметима набавки, које су неопходне за обављање редовних
активности из надлежности Јавног предузећа.
Садржина плана набавки
Члан 20.
План набавки састоји се од Плана јавних набавки и Плана набавки на које се Закон не
примењује и садржи следеће податке:
1) редни број јавне набавке;
2) предмет јавне набавке – кратак и јасан опис предмета набавке за коју се спроводи поступак,
а може се унети и ознака из општег речника набавки;
3) процењену вредност јавне набавке– укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а и
процењена вредност по партијама;
4) шифру (позицију) и конто из програма пословања Јавног предузећа;
5) врсту поступка јавне набавке;
6) оквирни датум покретања поступка – месец или прецизнији временски период у коме се
планира покретање поступка, односно доношење одлуке о покретању поступка;
7) оквирни датум закључења уговора – месец или прецизнији временски период у коме се
планира закључење уговора;
8) оквирни рок трајања уговора – месец или прецизнији временски период када се очекује
извршење уговора о јавној набавци;
9) податак о централизованој и заједничкој набавци – назнака да се набавка спроводи преко
тела за централизоване набавке или заједно са другим наручиоцем;
10) друге податке и напомене који су од значаја за процес планирања набавки.
План набавки на које се одредбе Закона не примењују израђује Службеник за јавне набавке,
на основу података из програма пословања Јавног предузећа, а у складу са Законом и исти поред
елемената из става 1. тач. 1, 2, 3, 4, 7. и 8. овог члана садржи и основ за изузеће од примене Закона.

Предлог плана набавки
Члан 21.
Предлог Плана набавки израђује се и доставља Директору Јавног предузећа у року од
3 дана од дана добијања сагласности на програм пословања Јавног предузећа од стране
Скупштине Града Суботице.
У изради предлога Плана набавки обавезно учествују: Службеник за јавне набавке,
стручна лица надлежних организационих делова и руководилац организационог дела
надлежног за послове финансија и рачуноводства (у даљем тексту: Комисија за план
набавки).
Стручна лица надлежних организационих делова приликом израде предлога Плана
набавки Службенику за јавне набавке писмено достављају планиране потребе израђене уз
примену критеријума из члана 18. овог Правилника и исте представљају основ за
истраживање тржишта.
Осим података из претходног става овог члана, стручна лица надлежних
организационих делова Службенику за јавне набавке писмено достављају и разлог и
оправданост сваке појединачне јавне набавке, предлог да се предмет јавне набавке обликује
по партијама када је то могуће и сврсисходно, као и начин на који је утврђена процењена
вредност јавне набавке.
Проверу усаглашености финансијских података из предлога Плана набавки са
програмом пословања Јавног предузећа врши руководилац организационог дела надлежног
за послове финансија и рачуноводства.

Одређивање врсте поступка
Члан 22.
Врсту поступка утврђује Службеник за јавне набавке, имајући у виду предмет набавке
и процењену вредност јавне набавке и укупну процењену вредност истоврсних набавки на
годишњем нивоу.
У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, Комисија за план набавки обједињује
сва истоврсна добра, услуге и радове на нивоу Наручиоца у јединствени поступак, где год је то
могуће, имајући у виду динамику потреба и плаћања.

Јавна набавка по партијама
Члан 23.
Увек када је то могуће и сврсисходно са становишта циљева набавке, Комисија за
план набавки ће, на предлог стручног лица надлежног организационог дела предмет јавне
набавке обликовати по партијама при чему ће свака партија чинити истоврсну целину
предмета набавке.
Одређивање рокова
Члан 24.
Приликом планирања набавки, стручна лица надлежних организационих делова ће
одредити следеће оквирне рокове у зависности од предмета јавне набавке:
- оквирни датум покретања поступка,
- оквирни датум закључења уговора,
- оквирни рок трајања уговора.
Члан 25.
Приликом одређивања рокова узимају се у обзир:
1. подаци о роковима важења раније закључених уговора и динамици њиховог извршења,
2. динамика потреба за добрима, услугама и радовима,
3. временски оквири у којима је могуће изводити грађевинске радове и време потребно за
њихово извођење,
4. време потребно за реализацију појединих активности у поступцима јавних набавки,
5. рокови за добијање мишљења од Управе за јавне набавке.
Члан 26.
Комисија за план набавки разматраће могућност да се поједине набавке спроведу
заједно са другим наручиоцима, односно о доношењу одлуке којом ће овластити другог
наручиоца да у име и за рачун Јавног предузећа спроведе поступак јавне набавке или
предузме одређене радње у том поступку, а може се донети и одлука о резервисаној јавној
набавци, уколико је то оправдано и сврисходно. Ове набавке ће као такве бити наведене у
плану јавних набавки.
Доношење плана набавки
Члан 27.
План набавки доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, након добијања сагласности
на програм пословања Јавног предузећа од стране Скупштине Града Суботице.
План набавки потписује Директор Јавног предузећа на основу претходно донете
одлуке Надзорног одбора о усвајању плана набавки.
Након усвајања Плана јавних набавки од стране Надзорног одбора Службеник за
јавне набавке исти објављује на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана
доношења.
Члан 28.
Повећање првобитно планиране процењене вредности за одређену јавну набавку за
више од 10%, планирање нове набавке и измена предмета набавке сматра се изменом,
односно допуном Плана набавки.

Измене и допуне Плана набавки морају бити видљиве и образложене у односу на
основни план.
Измене и допуне Плана набавки доноси Надзорни одбор.
Измене и допуне Плана набавки Службеник за јавне набавке објављује на Порталу
јавних набавки у року од десет дана од дана доношења.
Члан 29.
Достављање, пријем, кретање и евидентирање аката у вези са поступком јавне набавке
и обављањем послова јавних набавки, врши се преко Писарнице Јавног предузећа.
У Писарници Јавног предузећа се пошта прима, отвара и прегледа, заводи,
распоређује и доставља у складу са правилником којим се уређују интерне процедуре
канцеларијског пословања Јавног предузећа.
Сва акта у вези са јавним набавкама евидентирају се у интерној доставној књизи
организационог дела надлежног за правне и опште послове.
Интерна доставна књига из претходног става се чува и води у Писарници Јавног
предузећа.
Од процедура описаних у ставу 2. и 3. изузете су Понуде за јавне набавке.
Члан 30.
Надлежност и одговорност учесника (носиоца) набавке у Јавном предузећу је да на
основу усвојеног Програма пословања, плана набавки и у складу са расположивим
средствима буџета, благовремено предузимају активности на:
- подношењу захтева (налога) за покретање поступка јавне набавке,
- припреми конкурсне документације, у делу који се односи на предмет набавке,
- праћењу реализације уговора по основу послова који су у делокругу рада
надлежног организационог дела, у зависности од специфичности набавке које су
везане за сам предмет набавке.
Члан 31.
За подношење захтева за покретање поступка јавне набавке у Јавном предузећу (у
даљем тексту: Налог) задужена су стручна лица надлежних организационих делова, у
зависности од предмета јавне набавке.
Налог за покретање поступка јавне набавке, за предмет јавне набавке за који постоји
важећи уговор, а предмет јавне набавке захтева континуирано извршење подноси се
најкасније 60 дана пре истека рока важења тог уговора.
Члан 32.
Подносилац Налога за покретање поступка јавне набавке из претходног члана овог
Правилника дужан је да:
- опише предмет јавне набавке, са основним карактеристикама јавне набавке у
складу са усвојеним стандардима и законским прописима,
- дефинише количине предмета набавке,
- упише износ процењене вредности јавне набавке без урачунатог ПДВ-а, са описом
и бројем позиције из Прогама пословања на којима су средства предвиђена
- потврди да је процењена вредност јавне набавке из Плана набавки валидна у
моменту покретања поступка.
Подносилац Налога у случају покретања јавне набавке мале вредности може да
предложи да се позову најмање три лица, која су способна да изврше набавку, да поднесу
понуде и даје податке о истима на Налогу.

Члан 33.
Подносилац Налога поред наведених елемената за покретање јавне набавке, из
претходног члана овог Правилника, у сам налог за покретање јавне набавке даје предлог за
именовање чланова и заменика чланова комисије и прецизира начин и услове плаћања, рок
извршења, рок важења уговора, важност понуде и гарантни рок.
Број чланова Комисије за јавне набавке мора бити непаран.
Комисија за јавне набавке има најмање три члана од којих је један Службеник за јавне
набавке са одговарајућом лиценцом Управе за јавне набавке или лице са стеченим
образовањем на правном факултету, а у зависности од предмета јавне набавке за члана се
именује лице које има одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет јавне
набавке.
У поступку јавне набавке чија је процењена вредност већа од 10.000.000,00 динара
Комисија за јавне набавке има најмање пет чланова.
Остали чланови комисије се именују из реда запослених који имају одговарајуће
стручно образовање из области која је предмет набавке. Уколико нема запослених са
стручним образовањем из области која је предмет јавне набавке, у комисију се може
именовати и лице које није запослено у Јавном предузећу.
Подносилац налога дужан је да у сам налог за покретање поступка јавне набавке
упише које неопходне финансијске и пословне капацитете и довољне техничке и кадровске
капацитете требају понуђачи испунити да би имали право учешћа у поступку, а све у складу
са одредбама Закона и захтевима предмета конкретне набавке и својим потписом потврђује
потребу за истим.
Подносилац Налога приликом дефинисања капацитета из претходног става овог члана
нарочито води рачуна да задати капацитети буду у логичкој вези са предметом набавке, као и
о обезбеђивању конкуренције, односно води рачуна да задати капацитети не ограниче
конкуренцију и одговоран је за поступање супротно одредбама овог става и члана 10. Закона.
Подносилац Налога у Налог уноси и податак да ли је посебним прописом прописана
дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
У прилогу Налога се доставља техничка спецификација, коју сачињава и својим
потписом потврђује подносилац налога.
Члан 34.
Подносилац налога потписује Налог и исти доставља руководиоцу надлежног
организационог дела, који врши формалну и суштинску контролу садржаја Налога са аспекта
намене и процењене вредности и својим потписом потврђује исправност Налога.
Након овере Налога од стране лица из претходног става овог члана исти се доставља
Руководиоцу Службе за финансије, који својим потписом потврђује да су за реализацију
конкретне јавне набавке обезбеђена средства у Програму пословања.
Подносилац налога, налог доставља на сагласност Директору Јавног предузећа, који
својим потписом потврђује да је Налог усаглашен са потребама Јавног предузећа, прописима
који уређују буџетски систем и подацима из Плана набавки.
Након прибављених потписа Налог за покретање јавне набавке подносилац налога
доставља Службенику за јавне набавке на даље поступање.
Члан 35.
Службеник за јавне набавке је дужан да припреми:
1. Одлуку о покретању јавне набавке,
2. Решење о образовању (именовању) Комисије за јавну набавку,
3. Изјаву о одсуству сукоба интереса чланова Комисије за јавну набавку.
Члан 36.
Службеник за јавне набавке је дужан да у Одлуку о покретању јавне набавке из
претходног члана овог Правилника упише:
- редни број јавне набавке за текућу годину,

- предмет јавне набавке (добра, услуге, радови), назив и ознаку из општег речника
набавки,
- врсту поступка јавне набавке,
- процењену вредност јавне набавке укупно, а и посебно за сваку партију када је то
могуће,
- процењену вредност јавне набавке укупно, а и посебно за сваку годину уколико рок
важења уговора обухвата две буџетске године,
- оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке
(припрема конкурсне документације, слање позива понуђачима, рок за подношење
и отварање понуда, рок за доношење одлуке о додели уговора, рок за закључење
уговора),
- податке о апропријацији у Програму пословања,
- податке о томе да ли је јавна набавка обликована у више партија или не.
У случају покретања преговарачког поступка или конкурентног дијалога одлука
садржи и разлоге за примену тог поступка.
У случају примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
одлука садржи и основне податке о лицима којима ће наручилац упутити позив за подношење понуде
и разлоге за упућивање позива тим лицима.

Члан 37.
Службеник за јавне набавке је дужан да од Руководиоца Службе за финансије
прибави потпис у делу одлуке о покретању јавне набавке који се односи на финансијске
елементе – односно да су на дан покретања јавне набавке на наведеном конту и позицији
Финансијског плана обезбеђена средства за реализацију конкретне јавне набавке.
Службеник за јавне набавке својим парафом потврђује да су подаци унети у Одлуку о
покретању јавне набавке усаглашени са подацима из Плана набавки и Налога за покретање
јавне набавке.
Руководилац организационог дела надлежног за правне и опште послове и јавне
набавке својим парафом потврђује да Одлука о покретању јавне набавке садржи све елементе
прописане Законом.
Члан 38.
Одлуку о покретању јавне набавке доноси Директор.
Члан 39.
Службеник за јавне набавке је дужан да истовремено са доношењем одлуке о
покретању јавне набавке, а на основу потписаног Налога припреми Решење о образовању
комисије за јавну набавку (у даљем тексту: Решење).
Решење садржи:
- име и презиме чланова и заменика чланова Комисије.
Решење садржи и оквирне рокове за:
- припрему конкурсне документације,
- објављивање позива за подношење понуда/конкурсне документације,
- подношење и отварање понуда,
- састављање извештаја о стручној оцени.
Члан 40.
Службеник за јавне набавке својим парафом потврђује да су подаци унети у Решење
усаглашени са подацима из Плана јавних набавки и Налога за покретање јавне набавке.
Решење доноси Директор.

Члан 41.
Службеник за јавне набавке у сарадњи са именованом Комисијом за јавне набавке из
члана 39. овог Правилника (у даљем тексту: Комисија) дужан је да припреми конкурсну
документацију за јавну набавку у складу са Законом и важећим прописима.
Подносилац налога, односно стручно лице надлежног организационог дела, које је
потписало Налог за покретање јавне набавке одговорно је за део конкурсне документације
који се односи на тражене финансијске, пословне, техничке и кадровске капацитете и
техничку спецификацију.
Лице са стеченим образовањем на правном факултету, а које је члан Комисије врши
контролу да ли је форма модела уговора израђена у складу са одредбама Закона о
облигационим односима и другим релевантним прописима.
Службеник за јавне набавке врши контролу садржине Конкурсне документације,
односно контролу да ли иста садржи све елементе који су предвиђени Правилником о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки.
Подносилац Налога и чланови комисије, који имају одговарајуће стручно образовање
из области која је предмет јавне набавке, врше суштинску контролу Конкурсне
документације нарочито у делу додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке (финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет) и контролу техничке
спецификације, као и усклађеност истих са релевантним прописима.
Члан 42.
У случају спровођења јавне набавке чија процењена вредност није већа од 5 милиона
динара Комисија је дужна да као средство обезбеђења од понуђача захтева следеће:
1) меницу за добро извршење посла и
2) меницу за гарантни рок.
Члан 43.
У случају спровођења јавне набавке добара стручно лице надлежног организационог
дела дефинише средства обезбеђења у зависности од предмета сваке појединачне јавне
набавке.
Члан 44.
У случају спровођења јавне набавке чија је процењена вредност већа од 5 милиона
динара Комисија је дужна да као средство обезбеђења од понуђача захтева следеће:
1) банкарску гаранцију за озбиљност понуде и
2) банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Стручно лице надлежног организационог дела у поступку јавне набавке чија је
процењена вредност већа од 5 милиона динара захтева банкарску гаранцију за гарантни рок у
зависности од предмета сваке појединачне јавне набавке.
Члан 45.
Службеник за јавне набавке је дужан да припреми позив за подношење понуда и да
исти објави у случајевима када је то прописано Законом.
Садржина позива за подношење понуда одређена је у Прилогу 3Б Закона, а садржина
позива за подношење пријава у Прилогу 3В Закона.
У позиву за подношење понуда/пријава обавезно се одређује рок за подношење
понуда у зависности од врсте поступка јавне набавке.
Одређивањем рока сматра се одређивање датума, часа и минута до којег се понуде
могу подносити и исти се рачуна од дана објављивања на Порталу јавних набавки.
Службеник за јавне набавке је дужан да истовремено са објављивањем позива за
подношење понуда објави на Порталу јавних набавки конкурсну документацију и да
обавести Програмера о потреби објављивања на интернет страни Јавног предузећа.

Члан 46.
Службеник за јавне набавке је дужан да:
- у „Службени гласник РС“ пошаље јавни позив или други оглас путем е-маил адресе
за оне набавке за које Закон прописује обавезу објављивања јавног позива или
другог огласа на Порталу службеног гласила,
- објави на порталу Управе за јавне набавке огласе везане за предметне јавне набавке
у складу са Законом,
- обавести Програмера о огласима, које је потребно објавити на интернет страни
Јавног предузећа,
- одштампа и одложи објављене огласе везане за предмете јавне набавке.
Израда техничке спецификације
Члан 47.
Техничка спецификација и пројектна документација представљају техничке захтеве у
којима су описане карактеристике добара, услуга и радова.
Техничке спецификације морају бити одређене у складу са одредбама Закона и других
прописа који регулишу област која је предмет набавке.
Приликом одређивања техничких спецификација води се рачуна да се обезбеди да
добра, услуге и радови одговарају објективним потребама.
За исправност техничке спецификације одговорно је стручно лице надлежног
организационог дела, које је подносилац Налога.
Члан 48.
Додатне информације и одговоре на питања заинтересованих лица, сачињава
Службеник за јавне набавке на основу писменог изјашњења стручног лица надлежног
организационог дела. Дописе ове врсте потписује стручно лице надлежног организационог
дела или Службеник за јавне набавке.
Додатне информације и одговоре из претходног става овог члана Службеник за јавне
набавке, у року од три дана од дана пријема, објављује на Порталу јавних набавки и
обавештава Програмера о потреби објављивања на интернет страни Јавног предузећа.
Члан 49.
Измене или допуне конкурсне документације врши Комисија у случају исправки
података или када је то неопходно за успешно спровођење поступка јавне набавке.
Уколико се у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсна
документација, Комисија контролише да ли измењена конкурсна документација садржи све
елементе предвиђене Законом.
Одлуку о измени конкурсне документације потписује подносилац налога или
Службеник за јавне набавке, а сачињава Службеник за јавне набавке на основу писменог
захтева подносиоца налога или стручног лица комисије.
Измењену конкурсну документацију Службеник за јавне набавке одмах након
извршене контроле објављује на Порталу јавних набавки и обавештава Програмера о
потреби објављивања на интернет страни Јавног предузећа.
Уколико комисија за јавну набавку измени или допуни конкурсну документацију у
року 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужава се рок за подношење
понуда.
Службеник за јавне набавке објављује обавештење о продужењу рока за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и обавештава Програмера о потреби објављивања на
интернет страни Јавног предузећа.

Члан 50.
Радник писарнице дужан је да преко писарнице Јавног предузећа заведе и прикупи
пристигле понуде, а све у складу са правилником којим се уређују интерне процедуре
канцеларијског пословања Јавног предузећа.
Заведене и прикупљене понуде је радник писарнице дужан да чува до истека рока за
подношење понуда у посебном делу Писарнице Јавног предузећа, који је обезбеђен кључем.
Заведене и прикупљене понуде радник писарнице неотворене доставља Службенику
за јавне набавке одмах након истека рока за подношење понуда.
Члан 51.
Пристигле понуде су у затвореној коверти и на исте се ставља штамбиљ Јавног
предузећа уз упис датума, часа и минута пријема и деловодног броја.
Члан 52.
У складу са утврђеним роком за отварање пристиглих понуда од стране понуђача,
Службеник за јавне набавке је дужан да припреми Записник о отварању понуда.
Отварање понуда спроводи подносилац налога.
У одсуству подносиоца налога отварање понуда спроводи Службеник за јавне
набавке, а у његовом одсуству лице са стеченим образовањем на правном факултету који је
члан Комисије.
Члан 53.
Записник о отварању понуда води Службеник за јавне набавке.
Записник о отварању понуда у обавези су да потпишу сви чланови образоване
Комисије за јавну набавку који су присутни на отварању понуда, као и присутни
представници понуђача.
Члан 54.
Службеник за јавне набавке је дужан да фотокопиране Записнике о отварању понуда
достави путем поште (са повратницом) понуђачима у року од 3 дана од дана отварања
понуда или их уручи лично представницима понуђача.
Члан 55.
Након завршетка отварања понуда, а у сарадњи са Комисијом за јавну набавку,
Службеник за јавне набавке је дужан да сачини Извештај о стручној оцени понуда, који
потписују чланови Комисије за предметну јавну набавку, који су присуствовали отварању
понуда.
Приликом прегледа и стручне оцене понуда подносилац налога и стручно лице
комисије прегледа и врши стручну оцену техничке спецификације и доказа којима се
доказују задати технички капацитети.
Службеник за јавне набавке и лице са стеченим образовањем на правном факултету
прегледа и врши стручну оцену доказа којима се доказују задати финансијски, пословни и
кадровски капацитети, као и друге обрасце и изјаве који су тражени конкурсном
документацијом.
Члан 56.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, Службеник за јавне набавке је дужан
да сачини одлуку о додели уговора.
Члан 57.
Директор Јавног предузећа доноси Одлуку о додели уговора, након парафирања исте
од стране руководиоца организационог дела надлежног за правне и опште послове и јавне
набавке, подносиоца налога и Службеника за јавне набавке.

Руководилац организационог дела надлежног за правне и опште послове и јавне
набавке својим парафом потврђује да одлука садржи све елементе прописане Законом и да су
унети подаци истоветни подацима констатованим у Извештају о стручној оцени.
Службеник за јавне набавке својим парафом потврђује да су подаци унети у одлуку
истоветни подацима из Плана набавки, Записника о отварању понуда и подацима
констатованим приликом вршења стручне оцене.
Подносилац налога својим парафом потврђује да су унети подаци истоветни подацима
констатованим приликом вршења стручне оцене.
Члан 58.
Службеник за јавне набавке је дужан да у року од 3 дана од дана доношења Одлуку о
додели уговора исту објави на Порталу јавних набавки и обавести Програмера о потреби
објављивања исте на интернет страни Јавног предузећа.
У случају да Директор прихвати предлог Комисије да додели уговор понуђачу који је
понудио цену већу од процењене вредности јавне набавке, Службеник за јавне набавке
доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији извештај.
Члан 59.
Директор на основу Извештаја о стручној оцени обуставља поступак јавне набавке из
разлога који су предвиђени Законом.
Одлука о обустави поступка јавне набавке објављује се на Порталу јавних набавки и
на интернет страни Јавног предузећа у року од 3 дана од дана доношења.
Након коначности, а најкасније пет дана од дана коначности Одлуке о обустави
поступка јавне набавке, Службеник за јавне набавке објављује на Порталу обавештење о
обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К Закона.
Члан 60.
Уколико у законском року за подношење захтева за заштиту права понуђач, односно
друго заинтересовано лице поднесе захтев за заштиту права понуђача, Комисија за јавну
набавку сачињава образложено решење или закључак.
Директор доноси решење или закључак из претходног става овог члана.
Члан 61.
Уколико није поднет Захтев за заштиту права понуђача у законском року, Службеник
за јавне набавке дужан је да сачини уговор о јавној набавци, на основу модела уговора и
изабране понуде.
Члан 62.
Уговор из претходног члана овог Правилника парафира руководилац организационог дела
надлежног за правне и опште послове и јавне набавке, подносилац налога и руководилац
организационог дела надлежног за финансије и рачуноводство.

Руководилац организационог дела надлежног за правне и опште послове и јавне
набавке и подносилац налога својим парафом потврђују да је уговор у свему сачињен у
складу са моделом уговора и изабраном понудом.
Руководилац Службе за финансије својим парафом потврђује да су средства која се
преузимају закључењем уговора обезбеђена у програму пословања Јавног предузећа.
Члан 63.
Уговор закључује Директор Јавног предузећа.
Службеник за јавне набавке доставља Уговор другој уговорној страни ради
потписивања.
Понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци је дужан да потписан и оверен
уговор достави Јавном предузећу у року од 5 дана од дана пријема.

Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци или
исти не достави Јавном предузећу у року из претходног става, уговор се може закључити са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
Процедуре достављања закључених уговора понуђачима утврђене су у правилнику
којим се уређују интерне процедуре канцеларијског пословања Јавном предузећу.
Након закључења уговора по један примерак се доставља организационом делу
надлежном за финансије и рачуноводство, подносиоцу налога налога, запосленом који је
распоређен на радном месту „Извршилац - Административни секретар“ и Службенику за
јавне набавке, који исти одлаже у предмет о поступку јавне набавке.
Члан 64.
Директор Јавног предузећа решењем именује лице које ће пратити реализацију
закљученог уговора о јавној набавци, односно који ће вршити остале потребне радње у вези
са праћењем извршења уговора о јавној набавци.
Лице из претходног става овог члана овлашћено је да комуницира са другом
уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци писмено или телефонским
путем.
Члан 65.
Лице које прати реализацију закљученог уговора о јавној набавци задужено је за
контролу добара или услуга и врши квантитативну и квалитативну контролу добара и услуга,
односно врши остале потребне радње у вези са праћењем извршења уговора о јавној набавци.
Лице из става 1. овог члана проверава:
- да ли се испорука добара или пружање услуга обавља у свему према закљученом
уговору о јавној набавци и техничкој спецификацији;
- да ли количина испоручених добара или пружених услуга одговара уговореном;
- да ли врста и квалитет испоручених добара или пружених услуга одговарају
уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и
понудом.
Лице из става 1. овог члана, односно у поступку јавне набавке радова стручни надзор
Јавног предузећа дужни су да прате рокове извршења посла и друге битне елементе на
основу закључених уговора и да благовремено писменим путем обавесте руководиоца
организационог дела надлежног за правне и опште послове и јавне набавке о потреби
продужења рока извршења посла и потреби измене других елемената уговора о јавној
набавци.
Директор Јавног предузећа Решењем именује лице из организационе јединице у чијем
је делокругу предметни уговор о јавној набавци радова за вршење стручног надзора, односно
за праћење реализације уговора.
Именовано лице из претходног става овог члана дужно је да врши стручни надзор над
извођењем радова у складу са прописима који уређују ову област.
Члан 66.
У поступку набавке чија је процењена вредност већа од 200.000,00 динара без ПДВ-а, а
мања од вредности из члана 39. став 2. Закона стручно лице надлежног организационог дела,
у зависности од предмета набавке писменим путем позива лица, која обављају делатност која
је предмет набавке и која су способна да изврше набавку, да поднесу понуду.
Конкуренција у поступку набавке из става 1. овог члана се може обезбедити и
позивањем понуђача телефонским путем, у ком случају стручно лице надлежног
организационог дела из става 1. овог члана сачињава службену белешку, која нарочито
садржи разлог позивања понуђача телефонским путем, име и презиме, односно назив
понуђача, време и место обављеног позива и др.

Стручно лице надлежног организационог дела из става 1. овог члана је дужно да у
поступку из става 2. овог члана обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве
тржишне цене.
На основу приспелих понуда Службеник за јавне набавке сачињава записник о
отварању понуда.
Записник из става 4. овог члана садржи:
1) датум и време почетка отварања понуда;
2) предмет набавке;
3) имена запослених који учествују у поступку отварања понуда;
4) имена других присутних лица;
5) број под којим је понуда заведена;
6) назив понуђача;
7) понуђена цена;
8) податке о понуђачу који је понудио најнижу цену.
На основу потписаног записника из става 5. овог члана Јавно предузећа издаје
наруџбеницу или закључује уговор са понуђачем који понуди најнижу цену.
Члан 67.
У поступку набавке чија је процењена вредност већа од 100.000,00 динара, а мања од
200.000,00 динара без ПДВ-а, стручно лице надлежног организационог дела, у зависности од
предмета набавке дужно је да спроведе истраживање тржишта ради спречавања сукоба
интереса, да обезбеди конкуренцију и да обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене, о чему сачињава писану изјаву.
Члан 68.
Рачуни и друга документа за плаћање запримају се, достављају и обрађују у складу са
правилником којим се уређују интерне процедуре канцеларијског пословања у Јавном
предузећу.
Члан 69.
Средства финансијског обезбеђења и писма о намерама од понуђача чије понуде нису
изабране као најповољније у Одлуци о додели уговора Службеник за јавне набавке враћа
понуђачима након закључења Уговора о јавној набавци.
Средства финансијског обезбеђења од понуђача са којим је закључен уговор предаје
се на чување организационом делу надлежном за финансије и рачуноводство.
Након примопредаје предмета уговора, тј. у року од 5 дана од потписивања Записника
о примопредаји, лица из члана 64. овог Правилника писменим путем траже од друге
уговорне стране средства финансијског обезбеђења и након пријема истих, предају их
руководиоцу организационог дела надлежног за финансије и рачуноводство.
Средства финансијског обезбеђења се чувају у сефу, који се налази у организационом
делу надлежном за финансије и рачуноводство.
У случају када утврди разлоге за реализацију уговорених средстава финансијског
обезбеђења, стручно лице надлежног организационог дела у чијем је делокругу праћење
извршења уговора о јавној набавци, о томе без одлагања обавештава руководиоца
организационог дела надлежног за правне и опше послове и јавне набавке, уз достављање
потребних образложења и доказа (налаз, мишљење и сл. надзорног органа).
Руководилац организационог дела надлежног за правне послове и јавне набавке
проверава испуњеност услова за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења
и, уколико су за то испуњени услови, обавештава запослене у организационом делу
надлежном за финансије и рачуноводство, која врши реализацију уговорених средстава
финансијског обезбеђења у складу са важећим прописима.

Служба за финансије и рачуноводство:
- одмах након реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења о томе
обавештава Службеника за јавне набавке;
- води евиденцију реализованих уговорених средстава финансијског обезбеђења, о чему
сачињава годишњи извештај који доставља Директору Јавног предузећа.
Члан 70.
У случају када лице које је именовано да врши радње у вези са праћењем извршења
уговора о јавним набавкама утврди да количина или квалитет испоруке не одговара
уговореном сачињава и потписује рекламациони записник, у коме наводи у чему испорука
није у складу са уговореним.
Организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној
набавци доставља другој уговорној страни рекламациони записник и даље поступа поводом
рекламације у вези са извршењем уговора.
Поступање по рекламацији уређује се законом којим се уређују облигациони односи и
другим прописима који уређују ову област.
Члан 71.
Службеник за јавне набавке је дужан да објави обавештење о закљученом уговору на
Порталу јавних набавки и да обавести Програмера о потреби објављивања истог на интернет
страни Јавног предузећа у року од пет дана од дана закључења уговора.
Члан 72.
Измена уговора о јавној набавци се може вршити у складу са чланом 115. Закона.
Измена уговора о јавној набавци се врши на основу писменог захтева понуђача или
стручног лица надлежног организационог дела које је задужено за праћење реализације
уговора.
Након измене уговора Службеник за јавне набавке сачињава Одлуку о измени уговора
која садржи податке из Прилога 3Л Закона.
Одлука о измени уговора се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страни
Јавног предузећа у року од три дана, од дана доношења и доставља се извештај Управи за
јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Члан 73.
Подносилац налога, сачињава извештај о извршењу уговора, који нарочито садржи:
- опис тока извршења уговора;
- уговорену вредност уговора;
- укупну реализовану вредност уговора;
- уочене проблеме током извршења уговора;
- евентуалне предлоге за побољшање.
Извештај о свим уговорима који су реализовани у том тромесечју подносилац налога
доставља Службенику за јавне набавке и организационом делу надлежном за финансије и
рачуноводство најкасније до 10. у месецу који следи по истеку тромесечја.
Службеник за јавне набавке је дужан да изради тромесечни (квартални) извештај о
закљученим уговорима и поступцима јавних набавки, као и извештај о набавкама на које се
одредбе Закона не примењују и да исте у електронској форми достави Управи за јавне
набавке, на начин и роковима прописаним Законом.
Члан 74.
Службеник за јавне набавке је дужан да прикупља и евидентира све акте о
поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама.
Акти из става 1. овог члана се чувају у архиви Јавног предузећа, а у складу са
прописима који уређују област документарне грађе и архиве, најмање десет година од истека
уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од
доношења одлуке о обустави поступка.

Члан 75.
На све што није регулисано овим правилником, а односи се на унутрашње процедуре
у Јавном предузећу примењује се правилник којим се уређују интерне процедуре
канцеларијског пословања у Јавном предузећу и правилник којим се уређује унутрашња
организација и систематизација радних места у Јавном предузећу, као и други прописи који
регулишу област јавних набавки.
Члан 76.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласним таблама
Јавног предузећа.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Пречишћен текст Правилника о
набавкама у Јавном предузећу "Дирекција за изградњу Града Суботице" број 193-14/16 од
16.05.2016. године.
Овај Правилник се објављује на огласним таблама Јавног предузећа, као и на интернет
страни Јавног предузећа.

Директор,
Предраг Радивојевић, дипл.инж.грађ.

