
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке  је лице кпје именује нарушилац 
акп прпцеоена вреднпст јавне набавке не прелази изнпс пд 3.000.000 динара; 

7. Предлагач набавке - служба или лице кпд нарушипца за шије пптребе се дпдељује угпвпр 
п јавнпј набавци или набавци; 

8. План јавних набавки је гпдищои план јавних набавки нарушипца кпје ће нарушилац 
спрпвпдити у тпку календарске гпдине и кпји садржи ппдатке п предмету јавне набавке и CPV пзнаку, 
прпцеоену вреднпст јавне набавке, врсту ппступка јавне набавке и пквирнп време ппкретаоа 
ппступка, кпји се пбјављује на Ппрталу и интернет страници нарушипца; 

9. План набавки је план набавки на кпје се закпн не примеоује и набавки друщтвених и 
других ппсебних услуга шија вреднпст не прелази изнпс вреднпсти прагпва дефинисаних шланпм 27. 
Закпна; 

10. Набавка на кпју се закпн не примеоује је набавка исппд вреднпсти прагпва дп кпјих се 
закпн не примеоује и набавка друщтвених и других ппсебних услуга из шлана 27. Закпна, кап и 
набавке изузете пд примене закпна кпје се спрпвпде уз примену нашела Закпна;  

11. Набавка друштвених и других ппсебних услуга је набавка из шлана 75. Закпна, кпја 
пбухвата услуге наведене у Прилпгу 7 Закпна.  

12. Ппслпви набавки су ппслпви кпји пбухватају ппслпве јавних набавки, набавки на кпје се 
закпн не примеоује и набавки друщтвених и других ппсебних услуга.  

Циљеви правилника 

Члан 4. 

Циљ правилника је да се јавне набавке и набавке на кпје се закпн не примеоује спрпвпде у 
складу са Закпнпм, да се пбезбеди екпнпмишнп и ефикаснп набављаое дпбара, услуга и радпва, да 
се пбезбеди једнакпст, кпнкуренција и защтита привредних субјеката пд билп кпг вида 
дискриминације, да се транспарентнп и прпппрципналнп пбезбеди благпвремнп прибављаое 
дпбара, услуга и радпва уз најниже трпщкпве и у складу са пбјективним пптребама ДПМ ЗДРАВЉА 
ЗЕМУН. 

Ппщти циљеви пвпг правилника су: 

 јаснп и прецизнп уређиваое и усклађиваое пбављаоа свих ппслпва јавних набавки, а 
нарпшитп планираоа, спрпвпђеоа ппступка и праћеоа изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, 
набавци на кпју се закпн не примеоује и набавци друщтвених и других ппсебних услуга; 

 утврђиваое пбавезе писане кпмуникације у ппступку јавне набавке и набавке на кпју се закпн 
не примеоује, кап и кпмуникације у вези са пбављаоем ппслпва јавних набавки и набавки на 
кпје се закпн не примеоује; 

 евидентираое свих радои и аката тпкпм планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа 
угпвпра п јавним набавкама и набавкама на кпје се закпн не примеоује;  

 уређиваое пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти у свим фазама јавних набавки и набавки на кпје се 
закпн не примеоује; 

 дефинисаое услпва и нашина прпфесипнализације и усаврщаваоа заппслених кпји пбављају 
ппслпве набавки, са циљем правилнпг, ефикаснпг и екпнпмишнпг пбављаоа ппслпва из 
пбласти јавних набавки и набавки на кпје се закпн не примеоује; 

 дефинисаое ппщтих мера за спрешаваое кпрупције у јавним набавкама и набавкама на кпје 
се закпн не примеоује. 

Овлашћеоа и пдгпвпрнпсти у ппступку јавне набавке 

Члан 5. 

Председник кпмисије кппрдинира радпм кпмисије, а службеник 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: Директпр Дпма здравља 



Земун, лице именпванп за спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисија, кап и пстали ушесници у 
ппступку, акп пвим правилникпм није другашије прпписанп. 

За предузимаое радои у ппступку на нашин и у рпкпвима прпписаним Закпнпм пдгпвпрнп је 
лице кпје је пвлащћенп да спрпвпди/предузима кпнкретну радоу. Радое у ппступку се спрпвпде у 
Закпнпм прпписаним рпкпвима. 

Акте у ппступку јавне набавке (дпкументацију п набавци), израђује лице именпванп за 
спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисија, кап и кпнкурсну дпкументацију, записник п птвараоу 
ппнуда у делу кпји није сашиоен на Ппрталу и извещтај п ппступку јавне набавке. 

Критеријуми за дпделу угпвпра мпрају да буду пписани и вреднпвани, не смеју да буду 
дискриминатпрски, мпрају да буду ппвезани са предметпм угпвпра п јавнпј набавци и мпрају да 
пмпгуће ефективну кпнкуренцију. Критеријуме за дпделу угпвпра и елементе критеријума, кап и 
метпдплпгију за дпделу ппндера за сваки критеријум, нашин навпђеоа, пписиваоа и вреднпваоа 
критеријума у дпкументацији п јавнпј набавци, псим када је критеријум самп цена, утврђује лице 
именпванп за спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисија, узимајући у пбзир врсту, технишку слпженпст, 
трајаое, вреднпст јавне набавке и другп. 

Мпдел угпвпра сашиоава правнп лице именпванп за спрпвпђеое ппступка, пднпснп 
кпмисија, а укпликп мпдел угпвпра кпји наведена лица припремају кап саставни деп дпкументације п 
набавци захтева ппсебна струшна знаоа, пва лица мпгу захтевати струшну ппмпћ пдгпвпрних лица. 

Заштита ппдатака 

Члан 6. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисија, кап и друга лица кпја дпђу дп 
ппдатака у ппступку јавне набавке дужни су да: 

 шувају кап ппверљиве све ппдатке кпје је привредни субјект ушинип дпступним нарушипцу 
укпликп их привредни субјект пзнаши кап тајне у складу са Закпнпм п защтити ппслпвне тајне 
(„Службени гласник РС“, брпј 72/2011) или Закпнпм п тајнпсти ппдатака („Службени гласник 
РС“, брпј 104/2009), са пбразлпжеоем разлпга ппверљивпсти; 

 шувају кап ппслпвну тајну ппдатке п привредним субјектима заинтереспваним за ушещће у 
ппступку јавне набавке и ппдатке п ппднетим пријавама и ппнудама дп птвараоа пријава, 
пднпснп ппнуда. 
Привредни субјект не мпже да пзнаши кап ппверљиве ппдатке кпји се пднпсе на: испуоенпст 

критеријума за квалитативни избпр, пснпве за искљушеое и критеријуме за избпр привреднпг 
субјекта, каталпге, цену, елементе цене, кап и билп кпји критеријум за дпделу угпвпра кпји је 
знашајан за бпдпваое и рангираое ппнуда, кап ни ппдатке у вези са услпвима за изврщеое угпвпра. 
Ппдатке пзнашене кап ппверљиве нарушилац мпже да пткрије другим ушесницима у ппступку самп уз 
сагласнпст привреднпг субјекта на кпга се ппдаци пднпсе, с тим да се сагласнпст пднпси на кпнкретан 
ппдатак и није ппщте прирпде. 

Лица наведена у ставу 1. пвпг шлана не смеју да саппщтавају, пре птвараоа дела ппнуде или 
пријаве кпје су стигле на адресу нарушипца, кпликп је ппднетп ппнуда или пријава у кпнкретнпм 
ппступку и кпји су привредни субјекти ппднели ппнуду.  

Одређиваое ппверљивпсти 

Члан 7. 

Предлагаш набавке или друга лица задужена за защтиту ппверљивпсти ппдатака кпд 
нарушипца лицу именпванпм за спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисији дпстављају писанп 
пбавещтеое кпје пд ппдатака, кпји се ппнуђашима стављају на распплагаое, укљушујући и оихпве 
ппдизвпђаше, у кпнкурснпј дпкументацији ппределити кап ппверљиве и за кпје захтевати защтиту 
ппверљивпсти ппдатака, уз навпђеое правнпг пснпва у складу са закпнпм кпјим се уређује защтита 
ппслпвне тајне и закпнпм кпјим се уређује тајнпст ппдатака. 



Лица наведена у ставу 1. пвпг шлана, за сваку кпнкретну набавку лицу именпванпм за 
спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисији дпстављају инфпрмацију п ппверљивим ппдацима пре 
дпнпщеоа пдлуке п спрпвпђеоу ппступка. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисија: 

 ппредељује да ли ће се преузимаое кпнкурсне дпкументације или ппјединпг дела кпнкурсне 
дпкументације услпвити, акп непгранишен и несметан приступ кпнкурснпј дпкументацији не 
мпже да се пбезбеди електрпнским средствима путем Ппртала, 

 какп ће се преузимати кпнкурсна дпкументација или оен деп, 

 кпје мере ће се кпристити у сврху защтите ппверљивпсти, пптписиваое изјаве или сппразума 
п шуваоу ппверљивих ппдатака. 
Лице кпје је примилп ппдатке пдређене кап ппверљиве дужнп је да их шува и щтити, без 

пбзира на степен те ппверљивпсти. 
Пдређиваое ппверљивпсти не искљушује пбавезу примене псталих пдредаба Закпна, а 

нарпшитп пне кпје се пднпсе на пбјављиваое пгласа п јавним набавкама, садржину пдлука и 
дпкументације п ппступку кпје нарушилац дпставља привредним субјектима, укљушујући и прпписе 
кпјима се уређује правп на слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

У слушају ппднпщеоа захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, лице 
задуженп за спрпвпђеое тпг ппступка кпд нарушипца, ппступа према пдредбама закпна кпји уређује 
слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.  

Кпмуникација у ппслпвима јавних набавки 

Члан 8. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке, пднпснп кпмисија, у ппступку јавне 
набавке кпмуникацију врще путем Ппртала, пднпснп путем ппщте, курирске службе и електрпнским 
путем - слаоем електрпнске ппщте. 

Кпмуникација путем Ппртала врщи се у складу са упутствпм за кприщћеое Ппртала, за шију 
примену су задужена лица кпја су регистрпвана на Ппртал (регистрпвани кприсници Ппртала). 

Дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен електрпнскпм ппщтпм, сматра се да је 
примљен данпм слаоа. 

Изузетнп кпмуникација између нарушипца и привредних субјеката мпже да се врщи и 
усменим путем, акп се не пднпси на битне елементе ппступка јавне набавке кап щтп су 
дпкументација п набавци, ппнуде и пријаве, и акп је оена садржина у дпвпљнпј мери дпкументпвана 
(састанак са пптенцијалним ппнуђашима приликпм истраживаоа тржищта, преглед и пбилазак 
лпкације и другп).  

Унутрашоа кпмуникација 

Члан 9. 

Унутращоа кпмуникација врщи се писаним путем, пднпснп путем електрпнске ппщте. 
Рукпвпдипци и пдгпвпрнп лице нарушипца у пбавези су да заппсленима на ппслпвима јавних набавки 
и набавки на кпје се закпн не примеоује, све налпге и упутства дају писаним путем, пднпснп путем 
електрпнске ппщте. 

Лица кпја пбављају ппслпве набавки, лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке, 
пднпснп кпмисија, дужни су да пдбију изврщеое налпга пвлащћенпг лица акп је упутствп и налпг 
супрптан прпписима.  

Унутращоа кпмуникација мпра да се пдвија у рпкпвима прпписаним Закпнпм и пвим актпм 
за сваку фазу ппступка. 

Самп изузетнп, унутращоа кпмуникација мпже да се пдвија усменим путем у кпм слушају су 
лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке/кпмисија и друга лица дужна да сашине 
записник, службену белещку или да на други нашин евидентирају предузете радое. 

Ушесници у кпмуникацији везанпј за ппступке набавки су дужни да пбезбеде шуваое 
ппверљивих ппдатака, ппдатака п ппнудама (деп ппнуде, пријаве, плана или дизајна кпји се ппднпсе 



путем ппщте, курирске службе или оихпвим кпмбинпваоем са електрпнским средствима) и 
ппнуђашима дп птвараоа ппнуда. 

Члан 10. 

Лица кпја су у складу са актпм п систематизацији и прганизацији ппслпва задужена за пријем 
писмена су дужна да приликпм пријема дела ппнуде или пријаве, измене или дппуне ппнуде, на 
кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази пбележи време пријема и да у делпвпднику 
евидентира брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Примљени дпкументи се не птварају. 

Акп је деп ппнуде или пријаве, измене или дппуне ппнуде, предат неппсреднп издаје се 
пптврда п пријему дпкумента на кпјпј се пбавезнп навпди датум и ташнп време (сат и минут) пријема 
дпкумента. 

Укпликп лице из става 1. пвпг шлана утврди неправилнпсти приликпм пријема дела ппнуде, 
дужан је да п тпме сашини белещку и дпстави је лицу именпванпм за спрпвпђеое ппступка јавне 
набавке, пднпснп кпмисија. 

Примљени делпви ппнуде се не птварају и шувају се нептвпрени у Архиви Нарушипца дп 
птвараоа ппнуда када се предају лицу именпванпм за спрпвпђеое ппступка јавне набавке, пднпснп 
кпмисии. 

Примљена електрпнска ппщта се без пдлагаоа евидентира (заводи) у складу са правилима 
канцеларијскпг ппслпваоа кпд нарушипца. 

                                                                             Прпфил наручипца 

Члан 11. 

Нарушилац на свпјпј интернет страници, на адреси www.dzzemun.org.rs фпрмира прпфил1, на 
кпм се пбјављују ппщти ппдаци п нарушипцу, план јавних набавки, пгласи, инфпрмације п ппступцима 
јавне набавке, други ппдаци у вези са јавнпм набавкпм, план набавки на кпје се закпн не примеоује 
и ппдаци и инфпрмације п ппступцима набавки на кпје се закпн не примеоује. 

Дпкументација и евидентираое ппступка 

Члан 12. 

Акте у ппступку јавне набавке дпнпси и пптписује директпр Дпма здравља Земун, а парафира 
службеник за јавне набавке из пдсека за јавне набавке и рукпвпдилац правних,кадрпвских и 
административних ппслпва. 

Члан 13. 

Пбавеза свакпг изврщипца, ушесника у ппступку набавке је да прикупља и на прпписани нашин 
пдлаже дпкументацију кпја претхпди радоама у ппступку, да п предузетим радоама пставља писани 
траг (белещка, записник и др.), пднпснп да у писанпј фпрми евидентира и дпкументује све радое 
тпкпм планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци и набавци на кпју се 
закпн не примеоује. 

Дпкументација пбухвата сваки дпкумент кпји је настап тпкпм планираоа јавне набавке, 
спрпвпђеоа ппступка јавне набавке, изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци. Дпкументација п јавнпј 
набавци се шува најмаое пет гпдина пд закљушеоа ппјединашнпг угпвпра п јавнпј набавци или 
пквирнпг сппразума, пднпснп пет гпдина пд пбуставе ппступка јавне набавке. 

Члан 14. 

Дпкументација п набавци се евидентира у складу са прпписима кпји уређују канцеларијскп 
ппслпваое и електрпнскп канцеларијскп ппслпваое. 

                                                 
 



Сви ппјединашни акти (пдлуке, ппднесци, белещке, прилпзи и др.) кпји шине дпкументацију п 
набавци евидентирају (заводе) се ппд брпјем (јединствена идентификациона ознака предмета) 
ппд кпјим је евидентирана пдлука п спрпвпђеоу ппступка набавке.  

 

Члан 15. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке, пднпснп кпмисија сву дпкументацију 
везану за јавне набавке дпставља служби архиве кпја пву дпкументацију шува у складу са прпписима 
кпји уређују пбласт дпкументарне грађе и архива. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке, пднпснп кпмисија, пре архивираоа 
дпкументације п набавци, ппредељује календарски перипд дп кпг се дпкументација шува. 

 

II. ПЛАНИРАОЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ2 

Овлашћеоа у планираоу јавних набавки и пдгпвпрнпст за планираое 

Члан 16. 

Ппступак планираоа јавних набавки спрпвпди тим за планираое јавних набавки (даље: тим 
за планираое). 

Тим за планираое  шине: лица заппслена на ппслпвима јавних и других набавки, рукпвпдилац 
службе за правне, кадрпвске и административне ппслпве (или замена рукпвпдипца), рукпвпдилац 
финансијскп рашунпвпдствених ппслпва (или замена рукпвпдипца), главна сестра (или замена главне 
сестре), рукпвпдилац ппслпва инвестиципнпг и технишкпг пдржаваоа (или замена рукпвпдипца) кап 
и Пдгпвпрнп лице из струке у зависнпсти пд предметне набавке. 

Рад тима за планираое  фпрмира директпр Дпма здравља Земун. 
Тим за планираое, пдлукпм, фпрмира директпр Дпма здравља Земун за сваку ппјединашну 

набавку за сваку календарску гпдину. 
Сва лица кпја ушествују у прпцесу планираоа набавки или дају ппдатке на пснпву кпјих се 

ппредељује предмет набавке пдгпвпрна су за сваку радоу приликпм планираоа јавних набавки. 

Ппступак и рпкпви израде и дпнпшеоа плана јавних набавки 

Члан 17. 

Ппступак планираоа, припреме, израде и дпнпщеоа гпдищоег плана јавних набавки се 
спрпвпди истпвременп са израдпм и дпнпщеоем бучета, пднпснп финансијскпг плана и кпригује се у 
складу са евентуалним ребаланспм бучета и изменама финансијскпг плана. 

Активнпсти у вези израде и дпнпщеоа плана јавних набавки се планирају такп да прате 
припрему и дпнпщеое бучета, пднпснп финансијскпг плана. 

Тим за планираое утврђује календар активнпсти у ппступку планираоа јавних набавки, 
дефинище кпнкретне рпкпве (датуме) за сваку пд активнпсти и пвлащћеоа (пдгпвпрнпсти) ушесника у 
планираоу, и ушесницима у планираоу даје инструкције за планираое. 

Инструкције за планираое 

Члан 18. 

Инструкције за планираое сашиоава Тим за планираое. 
Инструкције за планираое се дају у писанпј фпрми, са дефинисаним пбрасцима, упитницима 

и табелама за прикупљаое и дпстављаое тражених ппдатака Инструкције за планираое садрже 
метпдплпгију за утврђиваое и исказиваое пптреба за предметима набавки, кап и критеријуме и 
мерила кпји су пд знашаја за пдређиваое редпследа припритета јавних набавки, пцену пправданпсти 
исказаних пптреба и прпцену вреднпсти набавке. 

                                                 
 



Инструкцијама 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 складу са развпјним циљевима, кап и релевантни ппдаци у вези са 
прпјекцијпм макрпекпнпмских и других релевантних тржищних кретаоа у планскпј гпдини. 

 

Критеријуми за планираое јавних набавки 

Члан 19. 

Нарушилац приликпм планираоа јавне набавке узима у пбзир следеће критеријуме: 

 пдгпварајући квалитет предмета набавке с пбзирпм на сврху, намену и вреднпст јавне 
набавке, 

 да ли је набавка исплатива с пбзирпм на евентуалне дпдатне трпщкпве, 

 пбезбеђиваое кпнкуренције и једнакпг пплпжаја пптенцијалних ппнуђаша, 

 пбезбеђиваое да предмет набавке не загађује, пднпснп да минималнп утише на живптну 
средину, пднпснп да пбезбеђује адекватнп смаоеое пптрпщое енергије (енергетску 
ефикаснпст). 

Начин исказиваоа пптреба, прпвера исказаних пптреба 
и утврђиваое стварних пптреба за сваку ппјединачну јавну набавку 

Члан 20. 

Предлагаш набавке (председник кпмисије), пднпснп пдгпвпрнп струшнп лице службе шија је 
делатнпст предмет јавне набавке дпставља ппдатке п пптребама набавке у писанпм пблику, пднпснп 
путем електрпнске ппщте.  тиму за планираое, кпји су дужни да ппределе нашин, местп и рпкпве за 
дпставу пвих ппдатака пд стране сваке ппједине службе.  

Пптребе за сваки ппједини предмет се исказују пп врсти, кплишини, квалитету, перипдима 
реализације набавке и другим елементима пд знашаја за планираое јавне набавке и са 
пбразлпжеоем разлпга и пправданпсти ппјединашне набавке. 

Прпвера исказаних пптреба пбухвата пцену сврсисхпднпсти набавке, да ли је предмет 
набавке пптребан нарушипцу за пбављаое делатнпсти, пцену да ли ппредељене кплишине 
представљају реалне пптребе нарушипца, пцену усклађенпсти са планпвима развпја, пцену да ли су 
правилнп утврђени припритети и усаглащене пптребе са пшекиваним прихпдима (финансијским 
средствима). 

Тим за планираое је дужан да исказане пптребе уппреди са реалним пптребама за 
пбављаое и унапређеое делатнпсти нарушипца, кап и са врстпм, кплишинпм и квалитетпм предмета 
набављених у претхпднпм планскпм перипду. 

Стварне пптребе за сваку ппјединашну набавку утврђује тим за планираое на пснпву 
дпстављених ппдатака и акп пцени да је целисхпднп у кпнсултацији са предлагашем набавке. 

Тим за планираое пбавещтава предлагаша, пднпснп пдгпвпрнп струшнп лице службе шија је 
делатнпст предмет јавне набавке п свим упшеним неслагаоима пптреба са критеријумима за 
планираое јавних набавки. 

У складу са пбавещтеоем из става 6. пвпг шлана предлагаш набавке, пднпснп пдгпвпрнп 
струшнп лице службе шија је делатнпст предмет јавне набавке врщи неппхпдне исправке и утврђује 
стварну пптребу за сваку ппјединашну набавку, п шему пбавещтава нпсипца планираоа. 

 
 
 
 
 
 
 



Правила и начин обликовања предмета набавке 

и одређивања техничких спецификација предмета набавке 

Члан 21. 

Предмет јавне набавке се ппредељује такп да представља технишку, технплпщку, 
функципналну и другу пбјективнп пдредиву целину и пбликује у скаладу са: нашелима Закпна, 
пдредбама Закпна кпје уређују предмет набавке и прпцеоену вреднпст предмета набавке. 

Предмет набавке се ппредељује такп да се уситоаваоем предмета набавке не избегне 
примена ппјединих пдредби Закпна и не избегне ппступак јавне набавке прпписан Закпнпм. 

У ппступку планираоа тим за планираое, у сарадои са предлагашима набавке, ппредељује 
ппсебне целине (партије) предмета набавке. 

Технишке спецификације и прпјектну дпкументацију пдређује предлагаш набавке, пднпснп 
пдгпвпрнп струшнп лице службе шија је делатнпст предмет јавне набавке, пдгпвпран је за исте и 
дужан је да пптпище и пвери сваку страницу технишких спецификација. 

Технишке спецификације се утврђују такп да не дискриминищу привредне субјекте, пднпснп 
да се пдређенпм привреднпм субјекту непправданп да преднпст или да се дпведе у неппвпљан 
пплпжај. 

Тим за планираое набавки, у сарадои са предлагашима набавке, кпнашнп пдређује предмет 
набавке кап саставни деп плана јавних набавки. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке, пднпснп кпмисија мпже изврщити 
измене технишких спецификација, уз претхпднп прибављену сагласнпст предлагаша набавке. 

Начин испитиваоа и истраживаоа тржишта предмета набавке 

Члан 22. 

Тим за планираое у сарадои са предлагашима набавке, испитује и истражује тржищте 
предмета набавке и прикупља ппдатке пптребне за планираое. 

Испитиваое и истраживаое тржищта се врщи за сваки предмет набавке. 
Испитиваое и истраживаое тржищта пбухвата прикупљаое ппдатака на терену (неппсреднп, 

телефпнпм, путем публикација, интернета,мејлпм, дпступних база ппдатака и пгласа пптенцијалних 
ппнуђаша, у сарадои са пдгпварајућим струшним службама). 

Испитиваоем и истраживаоем тржищта прикупљају се ппдаци п: 

 степену развијенпсти и закпнитпстима тржищта, 

 пптенцијалним ппнуђашима (кп су, кпликп их је, с кпјим пптенцијалпм распплажу, щта нуде и 
ппд кпјим услпвима, кпнкурентнпст пптенцијалних ппнуђаша и сл.), 

 ценама и оихпвпм кретаоу на тржищту, 

 дпступнпсти предмета набавке, квалитету, пбиму и перипду гаранције, услпвима 
сервисираоа, 

 да ли на тржищту ппстпје предмети слишних карактеристика кпји би задпвпљили пптребе 
нарушипца, 

 услпвима ппд кпјима пптенцијални ппнуђаши кпнкретан предмет нуде на тржищту, а пре 
свега п цени, квалитету, важеоу гаранције, пдржаваоу и рпкпвима исппруке, 

 да ли се пптреба за датим предметпм мпже задпвпљити на други нашин (набавкпм другпг 
предмета и сл.). 
Испитиваое и истраживаое тржищта пбухвата и анализу исплативпсти пдржаваоа ппстпјеће 

ппреме, ппправке или ремпнта исте у пднпсу на куппвину нпве и трпщкпве кпје би имап у вези са 
опм и утврђиваое трпщкпва живптнпг циклуса предмета набавке, узимајући у пбзир трпщкпве 
набавке, трпщкпве упптребе (нпр. набавке пптрпщнпг материјала) и пдржаваоа, кап и трпщкпве 
пдлагаоа накпн упптребе, да ли ппстпје ризици и трпщкпви за нарушипца акп не би спрпвеп неку 
набавку. 

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



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

П испитиваоу и истраживаоу тржищта се сашиоава белещка (или записник) кпја садржи 
ппдатке п времену и нашину испитиваоа и истраживаоа тржищта, предузетим радоама и дпбијеним 
ппдацима, дпнетим закљушцима, стешеним сазнаоима, нашинима какп привући привредне субјекте, 
п претхпдним, садащоим и будућим набавкама ппнуђаша и др. 

Белещку (или записник) п испитиваоу и истраживаоу тржищта сашиоава и пптписује лице 
кпје је спрпвпдилп испитиваое тржищта. 

 

Кпришћеое резултата истраживаоа и анализе тржишта 

Члан 23. 

На пснпву резултата истраживаоа и анализе тржищта тим за планираое у сарадои са 
предлагашем набавке: 

 цени тренутне пкплнпсти ппд кпјима мпже пшекивати да се реализује набавка кпнкретнпг 
предмета набавке, 

 планира кплишине, свпјства, технишке спецификације предмета набавке, 

 ппредељује прпцеоену вреднпст предмета набавке и врсту ппступка, 

 ппредељује нашин прегпвараоа акп је саставни деп ппступка, 

 ппредељује садржину кпнкурсне дпкументације, да ли ће се израда кпнкурсне дпкументације 
ппверити трећем лицу и да ли је и пва услуга предмет јавне набавке, 

 ппредељује критеријуме за квалитативни избпр привреднпг субјекта за ушещће у ппступку 
јавне набавке, 

 ппредељује време пптребнп за реализацију набавке, најппвпљнију динамику реализације, 
припритетне набавке и др. 

Правила и начин пдређиваоа прпцеоене вреднпсти јавне набавке 

Члан 24. 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке мпра да буде пбјективна, а утврђује се накпн спрпведенпг 
испитиваоа и истраживаоа тржищта предмета јавне набавке, на нашин прпписан Закпнпм. 

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

Тим за планираое кпнашнп пдређује прпцеоену вреднпст предмета набавке, а на пснпву 
ппдатака дпбијених пд предлагаша набавке и у тпку испитиваоа и истраживаоа тржищта, а у складу 
са распплпживим средствима. 

Тим за планираое, накпн утврђиваоа списка свих предмета јавних набавки, пдређује укупну 
прпцеоену вреднпст јавне набавке на нивпу нарушипца, пдређује врсту ппступка за сваку јавну 
набавку у складу са Закпнпм, динамику спрпвпђеоа ппступка, нашин реализације јавне набавке и 
перипд плаћаоа. 

Испитиваое пправданпсти резервисане јавне набавке 

Члан 25. 

Тим за планираое је пбавезан да у сарадои са предлагашима набавке испита да ли је угпвпр 
п јавнпј набавци мпгуће дпделити у ппступку јавне набавке у кпјем мпгу ушествпвати самп устанпве, 
прганизације, удружеоа или привредни субјекти шији је пснпвни циљ прпфесипнална 
рехабилитација и заппщљаваое пспба са инвалидитетпм, шији је циљ друщтвена и прпфесипнална 
интеграција лица у неппвпљнпм пплпжају или у пквиру прпграма защтитнпг заппщљаваоа 
(резервисане јавне набавке) и да, акп има пснпва, предлпжи/планира да се спрпведе ппступак 
резервисане јавне набавке. 



Испитиваое пправданпсти спрпвпђеоа централизпване јавне набавке 

Члан 26. 

Тим за планираое, на пснпву резултата испитиваоа и истраживаоа тржищта и важећих 
прпписа кпји уређују централизпване јавне набавке цени да ли је пбавезнп, пправданп и мпгуће 
јавну набавку реализпвати прекп тела за централизпване набавке или заједнп са другим 
нарушипцима и предлаже/планира да ли ће се спрпвпдити централизпване јавне набавке и даје 
пбразлпжеое пправданпсти оихпвпг спрпвпђеоа. 

Радое у вези са прпверпм врсте ппступка и примене пдгпварајућег ппступка 

Члан 27. 

Тим за планираое, у сарадои са предлагашима набавке, ппредељује врсту ппступка јавне 
набавке у кпм ће се дпделити угпвпр. 

Врста ппступка се ппредељује према тпме да ли сви привредни субјекти мпгу ппднети 
ппнуду/пријаву, да ли се ппступак пкпншава закљушеоем пквирнпг сппразума или дпделпм угпвпра, 
да ли је предмет јавне набавке мпгуће унапред планирати са станпвищта пбима, кплишина и времена 
у кпм ће бити пптребан, да ли је предмет набавке нарпшитп слпжен, да ли је предмет набавке дизајн 
у пбластима урбанистишкпг планираоа, архитектуре, грађевинарства, инжеоерства и инфпрматике, 
кплика је укупна прпцеоена вреднпст набавке кпја представља технишку, технплпщку, функцип-
налну или другу пбјективнп пдредиву целину на гпдищоем нивпу, да ли се у ппступку примеоују 
електрпнска средства и инфпрмаципни систем. 

Врста ппступка је услпвљена исказаним пптребама за предметпм јавне набавке и стаоем на 
тржищту. 

Избпр врсте ппступка се врщи, имајући у виду: 

 циљеве јавних набавки; 

 исказане пптребе за дпбрима, услугама или радпвима; 

 резултате испитиваоа и истраживаоа тржищта ппсебнп у ппгледу стаоа кпнкуренције на 
тржищту и дпступнпсти дпбара, услуга и радпва; 

 прпцеоену вреднпст ппјединашне јавне набавке; 

 слпженпст предмета јавне набавке. 

 

Одређиваое динамике ппкретаоа ппступка набавке 

Члан 28. 

На пснпву ппдатака предлагаша набавке п перипду рализације јавне набавке тим за 
планираое пдређује/планира динамику ппкретаоа и пкпншаоа ппступка и пдређује пквирнп време: 

 за ппкретаоа ппступка, 

 за закљушеое угпвпра, 

 за изврщеое угпвпра. 
Динамика ппкретаоа ппступка и закљушеоа угпвпра се пдређује у складу са рпкпвима кпје 

Закпн прпписује за спрпвпђеое ппјединих радои у ппступку јавне набавке и у складу са рпкпвима за 
спрпвпђеое ппступка пп захтеву за защтиту права. 

Динамика изврщеоа угпвпра се ппредељује у складу са предметпм набавке, са унапред 
ппредељеним пптребама предлагаша набавке и у складу са пбјективним пклнпстима кпје 
услпвљавају време изврщеоа угпвпра. 

Тим за планираое прати динамику реализације плана јавних набавки. 

 



Израда предлпга плана јавних набавки 

Члан 29. 

Израда предлпга плана јавних набавки је пбавеза тима за планираое. 
Предлпг плана јавних набавки се израђује у складу са закпнпм3 и са щаблпнпм за израду 

плана јавних набавки кпја се налази на Ппрталу. 
Кппрдинатпр и шланпви тима за планираое су пдгпвпрни: 

 за израду предлпга плана јавних набавки, 

 за садржину плана јавних набавки, за датп пбразлпжеое разлпга и пправданпсти сваке 
ппјединашне набавке и нашин на кпји је утврђена прпцеоена вреднпст јавне набавке, 

 за прпверу усаглащенпсти плана јавних набавки са финансијским планпм нарушипца, 

 за дпставу предлпга плана јавних набавки пргану надлежнпм за дпнпщеое плана. 
За израду предлпга плана јавних набавки пдгпвпрни су сви ушесници у планираоу. 

Дпнпшеое плана јавних набавки и пбјављиваое на Ппрталу 

Члан 30. 

План јавних набавки дпнпси Управни пдбпр Дпма здравља „Земун“. 
Лица у служби јавних и других набавки план јавних набавки, измене и дппуне плана јавних 

набавки пбјављују на Ппрталу и на интернет страници нарушипца у рпку пд десет дана пд дана 
дпнпщеоа.  

 Лица у служби јавних и других набавки, пре пбјављиваоа плана јавних набавки на Ппрталу и 
на интернет страници, утврђује да ли план јавних набавки, пднпснп измене и дппуне плана јавних 
набавки садрже ппдатке кпји се неће пбјавити јер представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим 
се уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује 
тајнпст ппдатака.  

 

Измена и дппуна плана јавних набавки 

Члан 31. 

Пбразлпжен предлпг за измену и дппуну плана јавних набавки се дпставља тиму за 

планираое јавних набавки. 
Предлпг за измену и дппуну плана јавних набавки мпгу дати предлагаши набавке, шланпви 

тима за планираое и друга заинтереспвана лица. Пбавеза предлагаша је да пбразлпжи разлпге за 
измену и дппуну плана јавних набавки. 

Тим за планираое цени пснпванпст предлпга, да ли се предлпжена измена и дппуна плана 
јавних набавки сматра изменпм и дппунпм плана јавних набавки у складу са шланпм 88. став 4. 
Закпна и предлпг измене и дппуне плана јавних набавки дпставља надлежнпм пргану на усвајаое. 

Пбавеза тима за планираое јавних набавки је да пбезбеди да све измене и дппуне буду 
видљиве у пднпсу на пснпвни план јавних набавки и да све измене буду пбразлпжене. 

Измене и дппуне плана јавних набавки усваја Управни пдбпр Дпма здравља Земун 
Пптписана пдлука п измени и дппуни плана јавних набавки дпставља се служби јавних и 

других набавки. 
Измеоен и дппуоен план јавних набавки са Пдлукпм се пбјављује на Ппрталу и на интернет 

страници нарушипца у рпку пд десет дана пд дана дпнпщеоа. 

 

 

                                                 
 



Извршеое плана јавних набавки 

Члан 32. 

Предлагаш набавке, тиму за планираое дпставља ппдатке кпје прати и евидентира п 
изврщеоу плана јавних набавки, и тп: 

 ппдатке п реализацији плана за ппједине врсте ппступка и ппједине предмете набавке, 

 ппдатке п измени првпбитнп планиране набавке, 

 разлпг и пправданпст измене првпбитнп планиране набавке, 

 ппдатке п закљушенпм/им угпвпру/има пп пснпву планиране набавке, 

 ппдатке п привредним субјектима, 

 анализу и преппруке за унапређеое система планираоа, 

 друге ппдатке и наппмене кпје су пд знашаја за прпцес изврщеоа плана. 
Тим за планираое, у склппу инструкција за планираое, даје упутствп предлагашу набавке п 

нашину и рпкпвима за праћеое и дпстављаое ппдатака п изврщеоу плана јавних набавки, за 
пдређене предмете набавки. 

III. ЦИЉЕВИ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Циљеви спрпвпђеоа ппступка јавне набавке 

Члан 33. 

Циљеви спрпвпђеоа ппступка јавне набавке су: 

 целисхпдна и пправдана јавна набавка (набавка предмета пдгпварајућег квалитета и 
кплишина ради задпвпљеоа стварних и реалнп прпцеоених пптреба), 

 екпнпмишнп и ефикаснп трпщеое јавних средстава (прибављаое предмета пп најппвпљнијпј 
цени адекватнпј вреднпсти предмета, најппвпљнија цена за дати квалитет - тзв. "вреднпст за 
нпвац"), 

 транспарентнп трпщеое јавних средстава, 

 пбезбеђиваое кпнкуренције и једнак пплпжај свих ппнуђаша у ппступку јавне набавке, 
пднпснп забрана дискриминације, 

 защтита живптне средине и пбезбеђиваое енергетске ефикаснпсти, 

 благпвременп и ефикаснп спрпвпђеое ппступка јавне набавке (пбезбеђиваое несметанпг 
пдвијаоа прпцеса рада, благпвременп и адекватнп задпвпљаваое пптреба), 

 ефективнпст јавне набавке (пднпс између планираних и ппстигнутих ефеката набавки), 

 прпппрципналнпст јавне набавке (спрпвпђеое ппступка сразмернп предмету јавне набавке), 

IV. СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Услпви за спрпвпђеое ппступка 

Члан 34. 

Предлагаш набавке, пднпснп пдгпвпрнп, струшнп лице шија је делатнпст предмет јавне 
набавке ппднпси захтев за спрпвпђеое ппступка јавне набавке, укпликп је јавна набавка предвиђена 
планпм јавних набавки нарушипца за текућу гпдину и акп су за предметну набавку пбезбеђена 
средства п шему се уз захтев дпставља пптврда Тиму за планираое пд лица заппслених у служби 
јавних и других набавки, кап и пд рукпвпдипца финансијске службе. 

Захтев из става 1. пвпг шлана ппднпси се служби јавних и других набавки кпје спрпвпди 
ппступак јавне набавке укпликп је јавна набавка предвиђена планпм јавних набавки за текућу 
гпдину, а изузетнп и укпликп јавна набавке није предвиђена планпм јавних набавки, у складу са 
Закпнпм. 



Прикупљаое ппдатака п испуоенпсти услпва за дпнпщеое пдлуке п спрпвпђеоу ппступка 
јавне набавке је пбавеза лица кпје спрпвпди ппступак јавне набавке -  служба јавних и других 
набавки. 

Ппдатке да су за набавку предвиђена средства, лицу кпје спрпвпди ппступак јавне набавке, на 
оегпв захтев, у рпку кпји је планпм јавних набавки ппредељен кап пквирни датум за ппкретаое 
ппступка јавне набавке, дпставља рукпвпдилац финансијскп рашунпвпдствених ппслпва. 

 Лица из службе јавних и других набавки кпје спрпвпди ппступак јавне набавке писменп 
пбавещтава директпра Дпма здравља Земун п испуоенпсти услпва за ппкретаое ппступка. 

Акп се ппкреће прегпварашки ппступак без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда  лице 
кпје спрпвпди ппступак јавне набавке дпставља пбразлпжеое разлпга за ппкретаое и пптребне 
дпказе. Истп важи и када су у питоу пстали ппступци за кпје се тражи испуоенпст Закпнпм 
прпписаних услпва за спрпвпђеое пдређене врсте ппступка. 

Пбразлпжеое п пснпванпсти спрпвпђеоа прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа јавнпг 
ппзива, са кпмплетнпм дпкументацијпм, Канцеларији за јавне набавке упућује лице кпје је 
регистрпвани кприсник Ппртала. 

Директпр Дпма здравља Земун издаје писмени налпг за ппкретаое ппступка јавне набавке и 
дпнпси пдлуку п спрпвпђеоу ппступка јавне набавке, кпјпм пдређује лице именпванп за спрпвпђеое 
ппступка или шланпве кпмисије за јавну набавку.  

 
 
 

Одлука п спрпвпђеоу ппступка 

Члан 35. 

Ппступак јавне набавке ппшиое дпнпщеоем пдлуке п спрпвпђеоу ппступка, а ппкреће се 
слаоем на пбјављиваое јавнпг ппзива и других пгласа кпји се кпристе кап јавни ппзив, изузев 
прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа јавнпг ппзива у складу са Закпнпм. 

Пдлукпм п спрпвпђеоу ппступка именује се кпмисија кпја спрпвпди ппступак јавне набавке. 
Лице кпје спрпвпди ппступак јавне набавке, цени испуоенпст услпва за спрпвпђеое ппступка 

и израђује предлпг пдлуке кпји парафира и дпставља пргану надлежнпм за дпнпщеое пдлуке. 
Пдлука п спрпвпђеоу ппступка се евидентира (завпди) ппд редним брпјем кпји се дпдељује у 

складу са прпписима кпји уређују канцеларијскп ппслпваое4. 
Брпј ппд кпјим је евидентирана/заведена пдлука п спрпвпђеоу ппступка јавне набавке је брпј 

ппд кпјим се впди кпнкретан ппступак јавне набавке и ппд кпјим се завпде сви дпкументи у тпм 
ппступку. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија  

Члан 36. 

Кпмисија у свпм саставу има непаран брпј шланпва, најмаое три, изузев када прпцеоена 
вреднпст јавне набавке не прелази изнпс пд 3.000.000 динара, када ппступак мпже да впди лице кпје 
нарушулиац именује. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка, пднпснп шлан кпмисије треба да има пдгпварајућа 
струшна знаоа из пбласти кпја је предмет јавне набавке, а акп нарушилац нема заппсленп лице кпје 
има пдгпварајућа струшна знаоа, мпже се именпвати и лице кпје није заппсленп кпд нарушипца. 

 

 

                                                 
 



Пружаое стручне ппмпћи лицу 
именпванпм за спрпвпђеое ппступка/кпмисији 

Члан 37. 

Акп је лицу именпванпм за спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисији пптребна струшна ппмпћ, 
кпмисија се писаним путем пбраћа струшнпм лицу шија је делатнпст предмет јавне набавке  са 
захтевпм у кпм прецизира налпг, рпк и нашин пружаоа ппмпћи. 

Све прганизаципне јединице/изврщипци дужне су да у пквиру свпје надлежнпсти пруже 
струшну ппмпћ лицу именпванпм за спрпвпђеое ппступка/кпмисији, да писаним путем пдгпвпре на 
захтев лица именпванпг за спрпвпђеое ппступка/кпмисије, у рпку пдређенпм у захтеву, а у складу са 
прпписаним рпкпвима за ппступаое. 

Акп прганизаципна јединица не пдгпвпри или не пдгпвпри у рпку, лице именпванп за 
спрпвпђеое ппступка/кпмисија пбавещтава директпра Дпма здравља Земун, кпји ће предузети све 
пптребне мере предвиђене ппзитивним прпписима за неппщтпваое радних пбавеза. 

 
 

Оглашаваое јавне набавке 

Члан 38. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка или шлан кпмисије кпји су регистрпвани на Ппрталу 
(администартпр или други регистрпвани кприсник), пбјављује пглас п јавнпј набавци на Ппрталу, и на 
Ппрталу службених гласила Републике Србије и база прпписа, када је тп кап пбавеза прпписанп 
Закпнпм. 

Израда кпнкурсне дпкументације 

Члан 39. 

Припрема и израда кпнкурсне дпкументације је пбавеза кпмисије, пднпснп лица именпванпг 
за спрпвпђеое ппступка. 

Кпмисија за спрпвпђеое ппступка цени да ли ће се израда кпнкурсне дпкументације 
ппверити трећем лицу (акп се ради п предмету набавке кпји захтева ппсебна струшна знаоа и 
ангажпваое лица пдређене специјалнпсти) и даје пбразлпжен предлпг директпру Дпма здравља 
Земун. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија израђује предлпг пдлуке из става 2. пвпг 
шлана кпји дпставља пргану надлежнпм за дпнпщеое пдлуке. 

Технишке спецификације кпје се навпде у кпнкурснпј дпкументацији израђује лице из шлана 
22. став 4. пвпг правилника. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке, пднпснп кпмисија пдређује на кпји 
нашин и ппд кпјим услпвима у складу са Закпнпм привредни субјекти мпгу преузети ппверљиве 
делпве кпнкурсне дпкументације.  

Одређиваое критеријума за дпделу угпвпра 

Члан 40. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисија пдређује критеријуме за дпделу 
угпвпра и елементе критеријума, кап и метпдплпгију за дпделу ппндера за сваки елемент 
критеријума, а у складу са предметпм набавке, прпцеоенпм вреднпсти, тржищним услпвима и 
другп. 

 



Одређиваое критеријума за избпр привреднпг субјекта  

Члан 41. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисија у сарадои са предлагашем 
набавке пдређује критеријуме за квалитативни избпр привреднпг субјекта у ппступку јавне набавке у 
складу са резултатима истраживаоа и анализе тржищта, и пдређује нашин дпказиваоа испуоенпсти 
критеријума. 

Финансијски, екпнпмски, технишки, струшни капацитет и други критеријуми се ппредељују у 
складу са пптребама нарушипца и примеренп предмету набавке. 
 

Креираое дпкументације п набавци и слаое на пбјављиваое 

Члан 42. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисија на Ппрталу креира 
дпкументацију п набавци (кпнкурсну дпкументацију, јавни ппзив и др.) и пдређује датум слаоа на 
пбјављиваое, кап и рпк за ппднпщеое ппнуда.  

Измене, дппуне и дпдатна ппјашоеоа дпкументације п набавци 

Члан 43. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија ппступа пп захтевима за измену и дппуну 
дпкументације п набавци, цени разлпге п пснпванпсти измене и дппуне, даје дпдатне инфпрмације 
или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде/пријаве и сашиоава пдгпвпр привреднпм субјекту, у 
писанпм пблику, кпји пбјављује на Ппрталу. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија мпже да све време дпк траје рпк за 
ппднпщеое ппнуда/пријава меоа или дппуоује дпкументацију п набавци, без пбзира на ппстпјаое 
захтева за измену и дппуну дпкументације п набавци. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија ппступа пп захтевима за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде/пријаве и пдгпвпре пбјављује на 
Ппрталу у закпнскпм рпку. 

Питаоа и пдгпвпри се шувају кап саставни деп дпкументације п набавци у складу са Закпнпм и 
прпписима кпји уређују шуваое архивске грађе. 

Пријем и птвараое ппнуда 

Члан 44. 

Ппнуде птвара лице именпванп за спрпвпђеое ппступка или шлан кпмисије, кпји је пдређен 
да у кпнкретнпм ппступку присуствује птвараоу ппнуда на Ппрталу. 

Акп су ппднети делпви ппнуде кпји не мпгу да се дпставе електрпнским средствима путем 
Ппртала, делпве ппнуде птвара лице именпванп за спрпвпђеое ппступка или кпмисија према 
редпследу приспећа. 

Делпви ппнуде из става 2. пвпг шлана кпји су неблагпвременп ппднети, нептвпрени се враћају 
ппнуђашу са назнакпм да су ппднети неблагпвременп.  

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка или шлан кпмисије, кпји присуствује птвараоу 
ппнуда, за време птвараоа ппнуда на Ппрталу, саставља записник (у кпм бележи радоу у ппступку 
птвараоа), у кпји унпси ппдатке п: 

- присуству пвлащћених представника привредних субјеката, 
- ппднетим делпвима ппнуде кпји су тражени у ппступку јавне набавке, а кпји нису мпгли да се 

дпставе електрпнским средствима путем Ппртала и да ли су ппднети дп истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, 

- птвараоу делпва ппнуда, 
- датуму и времену кад је заппшетп и заврщенп птвараое ппнуда, 



- увиду у пбразац ппнуде свих ппнуђаша кпји на Ппрталу изврщи присутни пвлащћени 

представник ппнуђаша или ппднпсипца пријаве, 
- евентуалним примедбама присутних пвалащћених представника ппнуђаша на ппступак јавнпг 

птвараоа ппнуда, 
- датуму и времену састављаоа записника. 

Птвараое ппнуда је јавнп и мпже му присуствпвати пвлащћени представници ппнуђаша и 
друга лица, а правп активнпг ушествпваоа имају самп пвлащћени представници ппнуђаша, кпји 
мпрају предати пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда.  

Пдредбе пвпг шлана схпднп се примеоују на ппступак пријема и птвараоа пријава. 

Сукпб интереса 

Члан 45. 

Лице кпје спрпвпди ппступак јавне набавке, накпн птвараоа ппнуда или пријава, прибавља 
пптписану изјаву представника нарушипца (рукпвпдилац нарушипца, пднпснп пдгпвпрнп лице 
нарушипца, шлан управнпг, изврщнпг или надзпрнпг пдбпра, шлан кпмисије, лице кпје спрпвпди 
ппступак јавне набавке или другп лице кпје је укљушенп у спрпвпђеое ппступка и кпје мпже да утише 
на исхпд ппступка) п ппстпјаоу или неппстпјаоу сукпба интереса.  

Дпдела угпвпра 

Члан 46. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија цени ппстпјаое пснпва за искљушеое, 
испуоенпст критеријума за избпр привреднпг субјекта, испуоенпст захтева и услпва у вези са 
предметпм набавке и технишким спецификацијама и сашиоава извещтај п ппступку јавне набвке, кпји 
пбавезнп садржи све закпнпм прпписане елементе, кап и пбразлпжене разлпге за пдбијаое ппнуде, 
пбразлпжене разлпге за избпр привреднпг субјекта кпм ће се дпделити угпвпр или са кпјим ће се 
закљушити пквирни сппразум,  пбразлпжене разлпге за искљушеое кандидата и др. 

Ппнуде кпје нису пдбијене пцеоују се и рангирају према критеријуму за дпделу угпвпра кпји 
је пдређен у дпкументацији п набавци. Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија пдређује 
резервне критеријуме за дпделу угпвпра приликпм креираоа дпкументације п набавци на Ппрталу. 

Одлука кпјпм се пкпнчава ппступак 

Члан 47. 

  Пдгпвпрнп лице, на пснпву извещтаја п спрпведенпм ппступку, дпнпси пдлуку кпјпм 
пкпншава ппступак јавне набавке и тп мпже бити: 

 пдлука п дпдели угпвпра/закљушеоу пквирнпг сппразума, 

 пдлука п пбустави ппступка, 

 пдлука п искљушеоу кандидата. 
Пдлука кпјпм се пкпншава ппступак јавне набавке пбавезнп садржи пбразлпжеое са свим 

ппдацима кпје прпписује Закпн. 

Члан 48. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија припрема предлпг пдлуке п дпдели 
угпвпра/закљушеоу пквирнпг сппразума, п пбустави ппступка, п квалификацији, п пдбијаоу ппнуде, 
пднпснп пријаве, п пдбијаоу рещеоа ппнуђенпг у кпнкурентнпм дијалпгу, п пдбијаоу пријава за 
квалификацију у усппстављенпм систему квалификације, п трпщкпвима припремаоа ппнуде.  

Предлпг пдлуке из става 1. пвпг шлана увек садржи пбразлпжеое. 
Предлпг пдлуке из става 1. пвпг шлана, са парафпм, лице именпванп за спрпвпђеое 

ппступка/кпмисија дпставља директпру Дпма здравља Земун. 
Пдлука се евидентира (завпди) ппд брпјем ппступка у кпм је дпнета и садржи датум 

дпнпщеоа. 



Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија пптписану пдлуку из става 1. пвпг шлана 
щаље на пбјављиваое на Ппртал. 

Наведенп лице пре пбјављиваоа пдлуке из става 1. пвпг шлана утврђује да ли пдлука садржи 
ппдатке кпји представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне тајне 
или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака и те ппдатке из 
пдлуке не пбјављује.  

Обавештеое п дпдели угпвпра или пбустави ппступка  

Члан 49. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија, щаље на пбјављиваое: 

 пбавещтеое п дпдели угпвпра, у рпку пд 30 дана пд дана закљушеоа угпвпра п јавнпј 
набавци или пквирнпг сппразума, 

 пбавещтеое п пбустави ппступка јавне набавке, у рпку пд 30 дана пд дана кпнашнпсти 
пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке. 

Увид у дпкументацију 

Члан 50. 

Увид у дпкументацију и кппираое дпкументације, на писани захтев ппнуђаша пбезбеђује лице 
именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија или администратпр.  

Писани захтев се евидентира и шува кап деп дпкументације п набавци. 
Увид у дпкументацију се пбавља у Дпму здравља „Земун“,прпстпријама пдсека-службе јавних 

набавки  у присуству лица именпванпг за спрпвпђеое ппступка или шлана кпмисије . 
Кппираое дпкументације из ппступка п трпщку ппднпсипца захтева се пбавља у кппирници 

Дпма здравља „Земун“ 

Закључиваое угпвпра п јавнпј набавци 

Члан 51. 

Предлпг угпвпра кпји је дпдељен у ппступку јавне набавке прегледа и парафира лице 
именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија нашелик службе за јавне набавке,службеници јавних 
набавки. 

Накпн ппступка из става 1. пвпг шлана, парафиран текст угпвпра, у свим примерцима, 
дпставља се директпру Дпма здравља „Земун“ на пптпис. 

Предлпг угпвпра лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија дпставља ппнуђашу на 
пптпис. 

У слушају пдустанка пд закљушеоа угпвпра изабранпг ппнуђаша, лице именпванп за 
спрпвпђеое ппступка/кпмисија цени да ли има пснпва да нарушилац закљуши угпвпр са првим 
следећим најппвпљнијим ппнуђашем и да ли треба изврщити ппнпвну пцену ппнуда. 

Пп примерак закљушенпг угпвпра лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија 
дпставља правнпј служби,екпнпмскп-финансијскпј служби. 

Примерак закљушенпг угпвпра је саставни деп дпкументације п набавци и архивира се кап 
оен саставни деп у служби јавних набавки. 

Пдредбе пвпг шлана схпднп се примеоују и на закљушеое пквирнпг сппразума. 
 

 

 

 



V. ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

Праћеое извршеоа угпвпра п јавнпј набавци 

Члан 52. 

Надлежни за изврщеое и праћеое изврщеоа угпвпра су екпнпмскп-финансијска служба,кап 
и служба јавних набавки. 

Пдгпвпран за праћеое изврщеоа угпвпра је,рукпвпдилац јавних набавки кап и екпнпмскп 
финансијска служба. 

Нашин праћеоа изврщеоа угпвпра  је крпз табеларнп праћеое кпје се свакпдневнп ажурира. 
 

Кпмуникација у тпку извршеоа угпвпра 

Члан 53. 

Кпмуникација између угпвпрних страна пдвија се искљушивп писаним путем, пднпснп путем 
ппщте, електрпнске ппщте или факспм. 

Кпмуникацију са привредним субјектпм са кпјим је закљушен угпвпр служба/пдсек за јавне 
набавки. 

Служба/пдсек за јавне набавки 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. 

Критеријуми, правила и начин прпвере квантитета и квалитета 
исппручених дпбара, пружених услуга или изведених радпва 

Члан 54. 

Служба/пдсек за јавне набавки врщи квантитативни и квалитативни пријем предмета угпвпра 
и прпверава: 

 да ли кплишина исппрушених дпбара, пружених услуга или изведених радпва пдгпвара 
угпвпренпм, 

 да ли врста и квалитет исппрушених дпбара, пружених услуга или изведених радпва 
пдгпварају угпвпреним, пднпснп да ли су у свему у складу са захтеваним технишким 
спецификацијама и ппнудпм, 
П ппступаоу привреднпг субјекта супрптнп угпвпренпм (неизврщаваоу пбавеза на угпвпрени 

нашин), лице из става 1. пвпг шлана пбавещтава правну службу, екпнпмскп финансијску службу а 
укпликп је пптребнп пбавщтава и директпра устанпве. 

П пријему предмета набавке сашиоава се записник у кпји се унпсе и ппдаци п тпме да ли је 
привредни субјект угпвпрену пбавезу испунип на угпвпрени нашин у ппгледу кплишине, квалитета и 
рпкпва испуоеоа пбавезе.  

Записник пптписују изврщилац из става 1. пвпг шлана и пвлащћени представник привреднпг 
субјекта. Записник се сашиоава у два истпветна примерка, пд шега пп један примерак задржава свака 
угпвпрна страна. 

Лице надлежнп за изврщеое угпвпра или другп лице, сашиоава писану белещку п свим 
упшеним недпстацима у ппступку изврщеоа угпвпра. 

Надзпр над извпђеоем радпва врщи се у складу са прпписима кпји уређују пбласт предмета 
набавке. 

 

 



Правила ппступаоа у случају рекламација у вези са извршеоем угпвпра 

Члан 55. 

Акп привредни субјект не изврщава пбавезе на угпвпрени нашин лице задуженп за праћеое 
изврщеоа угпвпра упућује писану рекламацију привреднпм субјекту, указује на упшене прппусте, 
пднпснп у шему исппрука није у складу са угпвпрпм и предузима друге мере у циљу уреднпг 
изврщеоа угпвпра и п тпме писаним путем пбавещтава лице кпје спрпвпди ппступак јавне набавке 
кап и службе надлежне за реализацију средстава финансијскпг пбезбеђеоа и/или раскид угпвпра. 

У слушају рекламација ппступа се у складу са угпвпрпм и прпписима кпјима се уређују 
пблигаципни пднпси и пбласт предмета набавке. 

Правила пријема и пвераваоа рачуна и других дпкумената за плаћаое                                                      
Члан 56. 

Накпн дпстављаоа рашунпвпдствене исправе прекп архиве Дпма здравља   
“Земун”, рашуни се кпнтрплищу на нашин да сваки рашун има птпремницу или радни налпг пптписан 
пд стране лица кпје је исправу саставилп, лица кпје је исправу кпнтрплисап и лица пдгпвпрнп за 
насталу ппслпвну прпмену или дпгађај. Рашунпвпдствена исправа се дпставља на коижеое у рпку пд 
2 дана пд дана настанка ппслпвне прпмене или другпг дпгађаја.  

Рашунпвпдствену исправу пп правилу саставља лице кпје је пдгпвпрнп тј. кпје пбавља ппслпве 
кпјима се меоа стаое импвине,пптраживаоа или пбавеза. Лица пдгпвпрна за састављаое и 
кпнтрплу рашунпвпдствених исправа, свпјим пптписпм на исправи гарантују да је истинита и да вернп 
ппказују ппслпвну прпмену.                                                                                                 

финансијскп рашунпвпдствена служба сваки дпбијени рашун завпди у коигу примљених 
рашуна, затим истим рашунима задужује лица кпја су пдгпвпрна за ппслпвне прпмене, а накпн тпга 
врщи прпверу рашуна, пверава их свпјим пптписпм и пешатпм те их щаље на пптпис пдгпвпрнпм лицу. 
              Ниједна исправа не мпже се предати у коигпвпдствп на коижеое акп нема  
пптпис пдгпвпрнпг лица за исппстављаое те исправе и лица пдгпвпрнпг за закпнитпст  
ппслпвнпг дпгађаја. Пријем дпкумената на коижеое врщи рукпвпдилац коигпвпдства  
или пд оега пвлащћенп лице. Примљене рашунпвпдствене исправе, коиже се у  
ппслпвне коиге и на пснпву истих се врщи плаћаое.  
               За спрпвпђеое пве прпцедуре пдгпвпрна је финансијскп рашунпвпдствена служба, Технишка 
служба, магацин, апптека. Правила стављаоа дпбара на распплагаое кприсницима унутар нарушипца 

Члан 57. 

Дпбра се крајоим кприсницима стављају на распплагаое на пснпву дпкумента - требпваое, 
кпји прганизаципнпј јединици у шијем је делпкругу магацинскп ппслпваое дпстављају рукпвпдипци 
прганизаципних јединица. 

Дпбра се дпдељују на кприщћеое на пснпву лишнпг задужеоа заппсленпг средствима кпја 
самп пн кпристи. 

Дпбра кпја су дпдељена на кприщћеое прганизаципнпј јединици за пбављаое ппслпва из 
оенпг делпкруга, а нису ппгпдна за лишнп задужеое, евидентирају се пп припаднпсти 
прганизаципнпј јединици, на пснпву задужеоа рукпвпдипца прганизаципне јединице. 

Члан 58. 

Дпказе на пснпву кпјих нарушилац, у дпкументацији п набавци, мпже да предвиди да ће да 
искљуши привреднпг субјекта из ппступка јавне набавке прикупља и пбрађује администратпр 
службе/пдсека јавних набавки и дпставља их лицу именпванпм за спрпвпђеое ппступка/кпмисији за 
кпнкретан ппступак. 

Дпкази се прикупљају на пкплнпст: 

 да ли је привредни субјект испуоавап пбавезе из раније закљушених угпвпра п јавнпј 
набавци или раније закљушенпг кпнцесипнпг угпвпра, шија је ппследица била раскид тпг 
угпвпра, наплата средства пбезбеђеоа, накнада щтете или др.; 



 да ли је привредни субјект у ппступцима јавних набавки дпставип неистините ппдатке 
пптребне за прпверу пснпва за искљушеое или критеријума за избпр привреднпг субјекта 
или да није бип у стаоу да дпстави дпказе п испуоенпсти критеријума за квалитативни 
избпр привреднпг субјекта, укпликп је кап средствп дпказиваоа кпристип изјаву п 
испуоенпсти критеријума за квалитативни избпр привреднпг субјекта (шлан 118. Закпна). 

Измене и раскид угпвпра                                                                                                                                                      
Члан 59. 

Лице задуженп за праћеое изврщеоа угпвпра, пбразлпжен захтев за измену и раскид 
угпвпра дпставља служебеницима јавних набавки и правнпј служби и лицу именпванпм за 
спрпвпђеое ппступка, пднпснп кпмисији. Наведене радое се пдвијају у Пдсеку за јавне набавке. П 
наведенпм захтеву мпра бити уппзнат рукпвпдилац финансијскп рашунпвпдствених ппслпва и 
директпр Дпма здравља Земун.Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија цени да ли је 
захтев у складу са Закпнпм.Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија, акп је измена 
изврщена на пснпву шл. 157. и 158. Закпна, щаље на Ппртал пбавещтеое п измени угпвпра. 

Анекс угпвпра се дпставља ппднпсипцу захтева за измену угпвпра. 
Пбавещтеое п раскиду угпвпра се дпставља ппднпсипцу захтева за раскид угпвпра. 

VI. ППСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                                                                   
Члан 60. 

Ппступак защтите права пред нарушипцем спрпвпди лице именпванп за спрпвпђеое 
ппступка или кпмисија.  Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија прати да ли је ппднет 
захтев за защтиту права на Ппрталу или писаним путем на адресу нарушипца. 

Претхпднп испитиваое захтева за заштиту права                                                                                                       
Члан 61. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија, накпн ппднпщеоа  захтева за защтиту 
права : 

 пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву, на Ппрталу, најкасније нареднпг дана пд дана 
пријема захтева, 

 дпставља, неппсреднпм предајпм или преппрушенпм ппщтпм, без пдлагаоа, кппију захтева 
изабранпм ппнуђашу, кпји у рпку пд два радна дана пд дана пријема кппије захтева мпже 
да дпстави свпје мищљеое у вези са ппднетим захтевпм. 

Ппднети захтев задржава наставак ппступка јавне набавке пд стране нарушипца дп пкпншаоа 
ппступка защтите права, псим у слушају прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива ппкренутпг у 
слушају изузетне хитнпсти. 

Члан 62. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија цени да ли је захтев: 

 дпзвпљен (да ли је дпстављен дпказ да је уплаћена такса, да ли је ппднпсилац захтева кпји 
има бправищте или пребивалищте, пднпснп седищте у инпстранству именпвап пунпмпћника 
за примаое писмена у Републици Србији), 

 благпвремен, 

 ппднет пд лица кпје има активну легитимацију, 

 да ли је пптпун.  
У слушају да је захтев за защтиту права непптпун, лице именпванп за спрпвпђеое 

ппступка/кпмисија, упућује ппднпсипцу захтева ппзив да захтев за защтиту права дппуни у                     
рпку пд три радна дана. У ппзиву се прецизирају утврђени недпстаци захтева,  на кпји нашин да се 
птклпне и кпје су ппследице прппущтаоа.  



Члан 63. 

Предлпг рещеоа кпјим се пдбацује захтев за защтиту права кап неблагпвремен, кпји је 

ппднет пд лица кпје нема активну легитимацију, кап непптпун или недпзвпљен сашиоава лице 

именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија и парафиран дпставља директпру дпма здравља 

Земун. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија, пптписанп рещеое дпставља ппднпсипцу 

захтева и Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки  и тп прекп службе 

експедиције на адресу седищта/пребивалищта наведених лица. Нарушилац је дужан да пбезбеди 

дпказ п слаоу и пријему пвпг рещеоа. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија, ппступа пп жалби изјављенпј прптив 

рещеоа п пдбациваоу захтева и Републишкпј кпмисији у рпку пд три дана дпставља пптребну 

дпкументацију. 

Члан 64. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке/кпмисија, пбавещтава директпра Дпма 

здравља Земун да нарушилац не мпже да настави изврщеое угпвпра п јавнпј набавци дп 

дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм захтеву, акп је нарушилац закљушип угпвпр п јавнпј набавци пре 

истека рпка за ппднпщеое захтева: 

- на пснпву пквирнпг сппразума, 

- у слушају примене система динамишне набавке, 

- акп је ппднета самп једна ппнуда кпја је прихватљива, 

- у слушају примене прегпварашкпг ппступка без претхпднпг пбјављиваоа јавнпг ппзива у 

слушају изузетне хитнпсти (шлан  151. став 2. ташка 1-3) Закпна).  

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија, цени да ли има пснпва да 

нарушилац ппднесе предлпг Републишкпј кпмисији, да му, на пснпву шлана  216. став 2. Закпна, 

дпзвпли да настави спрпвпђеое ппступка јавне набавке пре пкпншаоа ппступка защтите права, 

акп ппстпје разлпзи кпји се пднпсе на мпгућнпст настанка щтете кпја је несразмернп већа пд 

вреднпсти предмета јавне набавке, защтиту јавнпг интереса, мпгуће угрпжаваое живпта, 

здравља људи, живптне средине или друге пзбиљне ппаснпсти .  

Акп нарушилац мпже дпказати или ушинити верпватним ппстпјаое разлпга за наставак 

ппступка, лице именпванп за спрпвпђеое ппступка јавне набавке/кпмисија сашиоава пбразлпжен 

предлпг и дпставља га на пптпис директпру дпма здравља Земун. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија, предлпг са дпкументацијпм пптребнпм 

за дпнпщеое пдлуке, упућује Републишкпј кпмисији. 

Ппступаое ппсле претхпднпг испитиваоа захтева за заштиту права 

Члан 65. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија цени пснпванпст захтева кпји је 
благпвремен, дпзвпљен, пптпун и ппднет пд активнп легитимисанпг лица. 

 

 

Члан 66. 

Предлпг пдлука пп захтеву припрема лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија. 
Пдлуке пп захтеву су: 

 рещеое кпјим се захтев пдбацује, 
 рещеое п усвајаоу захтева и делимишнпм ппнищтеоу ппступка јавне набавке, 
 пдгпвпр нарушипца, 
 рещеое п пбустави ппступка защтите права. 



У дпкументацији п набавци шувају се пптписане пдлуке кпје нарушуилац дпнпси у ппступку 
защтите права. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија дпнете пдлуке ушитава и щаље (пдлуке 
нарушипца) на Ппртал.  

Члан 67. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија је пдгпвпрнп за ппступаое: 

 пп захтеву Канцеларије за јавне набавке за дпставу ппдатака и пбавещтеоа кпји су пд 
знашаја за спрпвпђеоe мпнитпринга над применпм прпписа п јавним набавкама;  

 пп захтеву Републишке кпмисије за дпставу дпдатне дпкументације, ппдатака, пбјащоеоа 
и мищљеоа;  

 пп налпзима Републишке кпмисије садржаним у оеним пдлукама; 

 пп захтеву Републишке кпмисије за ппднпщеое извещтаја п спрпвпђеоу пдлуке 
Републишке кпмисије. 

Сви изврщипци (лица, службе/прганизаципне јединице) пбавезни су да, лицу именпванпм за 
спрпвпђеое ппступка/кпмисији, на оегпв/оихпв захтев, у рпку и на нашин кпји се ппредели у захтеву, 
дпставе ппдатке пптребне за ппступаое из става 1. пвпг шлана. 

VII. ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КПНКУРЕНЦИЈЕ 

Начин пбезбеђиваоа кпнкуренције 

Члан 68. 

У ппступку јавне набавке пмпгућава се щтп је мпгуће већа кпнкуренција и тп је пбавеза лица 
пвлащћених за спрпвпђеое радои у ппступку и тп пре свега у фази планираоа, при пбликпваоу 
предмета набавке, пдређиваоу услпва за ушещће у ппступку, пдређиваоу технишких спецификација, 
пдређиваоу критеријума за квалитативни избпр привреднпг субјекта. 

Кпнкуренција се пбезбеђује какп у набавкама кпје се реализују у ппступку јавне набавке, такп 
и у набавкама на кпје се Закпн не примеоује. 

Кпнкуренција се пбезбеђује: 

 такп щтп се увек када је тп мпгуће ппзива вище лица да ушествују у ппступку, а ппсебнп у 
прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, кап и у ппступцима 
на кпје се Закпн не примеоује, 

 такп щтп се пдређују услпви за ушещће у ппступку, технишке спецификације и критеријуме за 
квалитативни избпр привреднпг субјекта на нашин кпји пбезбеђује ушещће щтп већег брпја 
привредних субјеката и кпји не ствара дискриминацију међу оима. 
Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија пбезбеђује да се прегпварашки ппступак 

без пбјављиваоа јавнпг ппзива спрпвпди самп акп су испуоени Закпнпм прпписани услпви за 
примену пвпг ппступка. 

У прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа јавнпг ппзива, ппзив се упућује, увек акп је тп 
мпгуће, примеренп пкплнпстима кпнкретне набавке, на адресе најмаое три привредна субјекта 
кпја пбављају делатнпст кпја је предмет јавне набавке и кпја су према сазнаоима нарушипца 
сппспбна да изврще набавку, а када гпд је мпгуће и на адресе већег брпја лица. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка/кпмисија пбјављује пбавещтеое п спрпвпђеоу 
прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа јавнпг ппзива. 

 

 

 



VIII. КПНТРПЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Члан 69. 

Кпнтрплу јавних набавки врщи Пдсекјавних набавки нарушипца, кпју шине рукпвпдилац службе и 
заппслени кпји имају струшна знаоа из пбласти предмета набавке и пбласти ппслпваоа нарушипца. 

Служба сампсталнп и независнп спрпвпди кпнтрплу планираоа, спрпвпђеоа и изврщеоа 
јавних набавки.Кпнтрпла јавних набавки пбухвата кпнтрплу мера, радои и аката нарушипца уппступку 
планираоа, спрпвпђеоа ппступка и изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци, и тп:1. ппступка планираоа 
и целисхпднпсти планираоа кпнкретне јавненабавке са станпвищта пптреба и делатнпсти 
нарушипца2. критеријума за сашиоаваое технишке спецификације;3. нашина испитиваоа тржищта;4. 
пправданпсти дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке икритеријума за дпделу угпвпра;5. 
нашина и рпкпва плаћаоа, авансе, гаранције задате авансе;дпк изврщеое угпвпра, квалитет 
исппрушених дпбара, услуга илирадпва, нашин кприщћеоа угпвпрених дпбара илиуслуга кап и стаое 
залиха, кпнтрплищу крајои кприсници, пдељеоа/службе. 

Члан 70. 

Кпнтрплу јавних набавки, пднпснп пдређених фаза у спрпвпђеоу јавних набавки, спрпвпди једнп или 
вище лица, пп сазнаоима збпг кпјих је пптребнп спрпвестикпнтрплу, у складу саПравилникпм п 

унутращопј прганизацији и систематизацији или пп налпгу директпра Дпма здравља „Земун““. Лице 
кпје изврщи кпнтрплу пппкпншанпј кпнтрпли сашиоава извещтај п спрпведенпјкпнтрпли и ппднпсе га 

директпру Дпма здравља „Земун 

Члан 71. 

Какп би се усппставила кпнтрпла ппступака јавних набавки у некпм пд прганизаципних 
пблика, пптребнп је да нарушилац предузме следеће активнпсти:  

 пдреди рукпвпдипца тпг прганизаципнпг пблика, 

 дпнесе план усппстављаоа система кпнтрпле јавних набавки (гпдищои, квартални, пп 
пптреби), 

 пппище главне ппслпвне прпцесе у кпјима се јавна набавка врщи и утврди ризике, прпцени 
ризике и рангира исте (ризик је пдређен кап мпгућнпст настанка дпгађаја кпји мпгу 
неппвпљнп утицати на пствареое циљева), 

 састави преглед усппстављених прпцедура интерне кпнтрпле (тп су пдређене активнпсти, 
метпде, правила, рпкпви у кпјима их је пптребнп спрпвести, пдгпвпрнпст лица, тпк 
дпкументације пднпснп оен хпдпграм кретаоа), 

 анализира ппстпјеће и пптребне кпнтрпле у тпку ппступка јавне набавке (акп се ппкаже у тпку 
рада да пдређене ппстпјеће кпнтрпле нису дпбре и правпвремене, размптриће се пптреба 
дпдатних кпнтрпла у смислу кпје лице даје налпг за јавну набавку, да ли је истп пвлащћенп 
неким актпм за даваое налпга, да ли је прпцеоена вреднпст дпбрп утврђена и на пснпву 
кпјих ппказатеља итд.). 

Члан 72. 

Нарушилац је дужан да у кпнтинуитету кпнтрплище јавне набавке и тп крпз прпписане 
прпцедуре и ппступке, пднпснп метпде кпје су садржински саставни деп интерних прпцедура, кап 
щтп су: утврђиваое верпдпстпјнпсти дпкументације да је ппступак јавне набавке заиста и спрпведен, 
да је набавка евидентирана у ппслпвним коигама, да је угпвпр, пднпснп фактура ташна и да пдгпвара 
изврщенпм пријему дпбара, пднпснп услуга пднпснп радпва. 

Члан 73. 

Укпликп нарушилац нема прпцеоену вреднпст јавне набавке на гпдищоем нивпу изузетнп 
виспку, нарушилац мпже да ппслпве кпнтрпле ппступака јавне набавке ппвери некпм лицу 
заппсленпм кпд нарушипца, впдећи првенственп рашуна п свпјим кадрпвским мпгућнпстима, затим 
сппспбнпстима и знаоу лица и оегпвпј умещнпсти да пбави тај ппсап. 



Члан 74. 

Нарушилац мпже да ппслпве кпнтрпле ппступака јавних набавки ппвери и интернпм ревизпру, 
укпликп су ти ппслпви прганизпвани и систематизпвани кпд нарушипца. 

Укпликп нарушилац нема у свпјпј систематизацији ппслпва и задатака систематизпване и 
ппслпве интернпг ревизпра, нарушилац мпже да сагласнп ппстигнутпм сппразуму са другим 
нарушипцем да ппслпве и задатке пкп кпнтрпле ппступака јавних набавки пбави интерни ревизпр 
другпг нарушипца, и п шему ће ппднети извещтај п изврщенпј ревизији. 

 

Члан 75. 

Кпнтрпла јавних набавки ппдразумева кпнтрплу свих предузетих мера и радои кпје 
нарушилац спрпвпди у пбласти планираоа јавне набавке, затим у пбласти услпва и нашина 
спрпвпђеоа ппступка јавне набавке, укљушујући и самп изврщеое угпвпра п јавнпј набавци. 

Предмет кпнтрпле јавних набавки кпд нарушипца пбавезнп треба да пбухвати следеће радое, 
без пбзира п кпјем пблику кпнтрпле ппступака јавних набавки се ради, и тп: 

 нашин на кпји је врщенп испитиваое тржищта и дпкументације кпја пптврђује спрпведене 
активнпсти. Тп ппдразумева прикупљаое ппдатака путем званишних саппщтеоа државних 
институција, затим пп пснпву директних разгпвпра, путем дпбијених ппдатака из спрпведених 
анкета, средстава инфпрмисаоа, каталпга и слишнп; 

 ппступак и нашин утврђиваоа прпцеоене вреднпсти јавне набавке. Пвде свакакп треба 
пбратити пажоу на реалнпст у пдређиваоу прпцеоене вреднпсти, јер је тп питаое пд 
изузетне важнпсти за утврђиваое прихватљивпсти ппнуде; 

 ппступак пдређиваоа технишких спецификација у смислу навпђеоа пснпвних карактеристика 
дпбара или услуга кап щтп су квалитет, димензија, упптреба прпизвпда, пакпваое, 
етикетираое, ппнащаое дпбра у разлишитим временским приликама, ппстпјаое 
декларације, рпк упптребе, итд; 

 ппступак пдређиваоа технишких спецификација кпје карактерищу услуге, у смислу навпђеоа 
сигурнпсти услуге, квалитета пружене услуге, дпступнпсти услуге за све кприснике и слишнп; 

 ппступак пдређиваоа технишких спецификација кпје карактерищу набавку радпва, у смислу 
навпђеоа кпнкретних прпписа п прпјекту, инспекцији, трпщкпвима, надзпру, услпвима 
преузимаоа радпва; 

 тражене дпдатне услпве, оихпву щирину и пправданпст у кпнкурснпј дпкументацији, ппсебнп 
са аспекта трпщкпва, а щтп ппдразумева захтеве у ппгледу тражеоа пптврда п бпнитету 
ппнуђаша, таксативнп навпђеое кадрпвскпг пптенцијала са аспекта ппстпјаоа лиценци, 
сертификата, брпја сталнп заппслених, затим ангажпваних пп угпвпру и рпк трајаоа угпвпра у 
кпнтексту спрпведене јавне набавке; 

 ппстпјаое залиха дпбара, а кпја су предмет јавне набавке, оихпва рпшнпст и упптребна 
вреднпст; 

 ппщтпваое рпкпва плаћаоа и кпнтрпла са аспекта примене закпна кпји регулище рпк 
плаћаоа; 

 кпнтрпла примљених инструмената пбезбеђеоа и пбавеза нарушипца у слушају оихпве 
реализације; 

 даваое аванса, оегпва висина и захтев за ппвраћај, пднпснп кпнашан пбрашун крпз примљени 
аванс. 

Члан 76. 

Нарушилац саставља гпдищои план кпнтрпле јавних набавки кпји садржи ппдатке п предмету 
кпнтрпле јавних набавки (дпбра, услуге, радпви, висина прпцеоене вреднпсти, пквирни датум 
кпнтрпле, набавке на кпје се закпн не примеоује и слишнп). Гпдищои план кпнтрпле јавних набавки 
треба да садржи и временски перипд када ће се врщити кпнтрпла. 

Нарушилац пбезбеђује да прганизаципни деп пднпснп лице кпје врщи кпнтрплу ппступака 
јавних набавки, пднпснп интерни ревизпр, има приступ дпкументацији уз шуваое ппслпвне тајне, да 
има мпгућнпст кпмуникације са лицима у пквиру нарушипца за кпје сматра да мпже дпбити ваљане и 



ппуздане инфпрмације везане за спрпвпђеое ппступака јавних набавки, и да п свакпј изврщенпј 
кпнтрпли ппстпји писани извещтај везан за временски перипд кпји је бип планиран у гпдищоем 
плану кпнтрпле ппступака јавних набавки. 

IX. НАБАВКЕ НА КПЈЕ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ  

Члан 77. 

Набавке на кпје се закпн не примеоује, кап и набавке друщтвених и других ппсебних услуга 
из шлана 27. Закпна, спрпвпде се пп правилима прпписаним пвим правилникпм уз примену нашела 
Закпна на нашин кпји је примерен пкплнпстима кпнкретне набавке. 

Набавке на кпје се Закпн не примоује пбухватају: 
- набавке кпје су изузете пд примене Закпна дефинисане шл. 11, 12, 14. и 16. Закпна; 
- набавке исппд прагпва дп кпјих се Закпн не примеоује (шлан 27. Закпна). 

Члан 78. 

Набавке на кпје се закпн не примеоује, кап и јавне набавке, спрпвпде се у складу са Закпнпм, 
такп да се пбезбеди екпнпмишнп и ефикаснп набављаое дпбара, услуга и радпва, да се пбезбеди 
једнакпст, кпнкуренција и защтита привредних субјеката пд билп кпг вида дискриминације, да се 
транспарентнп и прпппрципналнп пбезбеди благпвремнп прибављаое дпбара, услуга и радпва уз 
најниже трпщкпве и у складу са пбјективним пптребама нарушипца. 

 

Планираое набавки 

Члан 79. 

Нарушилац дпнпси гпдищои план набавки на кпје се закпн не примеоује кпји садржи 
следеће ппдатке: 

 предмет набавке и ЦПВ пзнаку; 

 прпцеоену вреднпст набавке; 

 пквирнп време ппкретаоа ппступка. 

План из става 1. пвпг шлана и све оегпве касније измене или дппуне, нарушилац пбјављује на 

свпјпј интернет страници или Прпфилу нарушипца у рпку пд десет дана дпнпщеоа. 

Ппступак планираоа набавки на кпје се Закпн не примеоује спрпвпди тим за планираое 

набавки истпвременп са планираоем јавних набавки, на нашин на кпји је тп прпписанп за планираое 
јавних набавки у складу са пдредбама пвпг правилника. 

Лице за спрпвпђеое ппступка/кпмисија цени да ли се и за кпји предмет набавке, у 
гпдищоем плану набавки, пбјављује прпцеоена вреднпст. 

Истраживаое тржишта 

Члан 80. 

Планираоу и спрпвпђеоу ппступка набавке на кпје се закпн не примеоује, претхпди 

истраживаое тржищта кпје се спрпвпди у складу са пдредбама Закпна и пвпг правилника. У 
зависнпсти пд фазе ппступка истраживаое тржищта спрпвпди тим за планираое или лице кпје 
спрпвпди ппступак. 

Лице кпје спрпвпди ппступак, акп пцени да је пптребнп, дппуниће ппступак испитиваоа 
тржищта кпји је спрпведен у фази планираоа набавке и мпже га спрпвести ппзиваоем 

пптенцијалних ппнуђаша, претраживаоем специјализпваних пгласа или интернет страница и слишнп. 

Лице кпје спрпвпди истраживаое тржищта пбавезнп је да п ппступаку истраживаоа тржищта 

сашини белещку и прилпжи распплпживу дпкументацију. 



Спрпвпђеое ппступка 

Члан 81. 

Захтев за ппкретаое ппступка набавке на кпју се закпн не примеоује ппднпси предлагаш 
набавке. 

Ппступак набавке, акп је набавка предвиђена у гпдищоем плану набавки, на пснпву ппднетпг 
захтева ппкреће се дпнпщеоем пдлуке директпра дпма здравља Земун.  

Пдлука из става 1. пвпг шлана садржи: 

 редни брпј набавке у плану набавки; 

 предмет набавке; 

 прпцеоену вреднпст набавке; 

 критеријум за дпделу угпвпра (сразмернп пбиму, прирпди и слпженпсти набавке и 
угпвпра кпји прпизлази из те набавке); 

 пквирне датуме у кпјима ће се спрпвпдити ппјединашне фазе ппступка набавке;  

 именпваое лица за спрпвпђеое ппступка набавке/кпмисије; 

 друге елементе, акп нарушилац прпцени да су пптребни за спрпвпђеое ппступка набавке.  
Пдлукпм из става 1. пвпг шлана пдређује се да ли се на Ппрталу јавних набавки пбјављује: 

 пбавещтеое за дпбрпвпљну претхпдну транспарентнпст; 

 пбавещтеое п дпдели угпвпра, пбустави ппступка или ппнищтеоу ппступка. 

Члан 82. 

Лице именпванп за спрпвпђеое ппступка набавке, пднпснп кпмисија припрема ппзив за 
ппднпщеое ппнуда кпји садржи ппдатке п предмету набавке, критеријуме за квалитативни избпр 
привреднпг субјекта у зависнпсти пд слпженпсти предмета и прпцеоене вреднпсти, нашин 
дпказиваоа у слушају када се дефинище критеријум за квалитативни избпр привреднпг субјекта (на 
пример: писанпм изјавпм п испуоенпсти критеријума), критеријум за дпделу угпвпра, нашин и местп 
ппднпщеоа ппнуда, рпк за ппднпщеое ппнуда, кап и друге елементе кпји су неппхпдни за припрему 
ппнуде.  

Ппзив за ппднпщеое ппнуда се упућује неппсреднп, најмаое на адресе три привредна 
субјекта, кпја су према сазнаоима нарушипца сппспбна да изврще набавку. 

Ппзив за ппднпщеое ппнуде упућује се електрпнским путем. У дпкументацији п набавци шувају 
се дпкази п пријему (урушеоу) ппзива за ппднпщеое ппнуда.  

Члан 83. 

П птвараоу ппнуда саставља се записник п птвараоу ппнуда кпји је саставни деп 
дпкументације п ппступку набавке. 

Ппнуђашу кпм је дпдељен угпвпр дпставља се пбавещтеое п дпдели угпвпра.  
Нарушилац мпже ппнуђашима кпјима није дпдељен угпвпр да дпстави пбавещтеое п исхпду 

ппступка у кпм су ушествпвали (додела уговора, поступак обустављен). 
Набавка на кпју се закпн не примеоује се реализује на пснпву закљушенпг угпвпра.  

 

 

Члан 84. 

На питаоа кпја нису ппсебнп уређена пдредбама пвпг правилника схпднп се и примеренп 
предмету набавке примеоују пдредбе пвпг павилника кпјима се уређује спрпвпђеое јавне набавке и 
изврщеое дпдељенпг угпвпра. 

 

 



 


