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АВИАНИК О НАРАВКАМА

, |.0ПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Чдан 1,
·

Овим правидником уређуЈе се поступак набавке унутар
Бибдиотеке Вуковог завина а , а нарочито начин пданирања набавки,
(критериЈуми, правида и начин одређивања предмета набавке, начин
одређивања процењене вредности набавки, начин испитивања и

истраживања тржишта]. одговорност за пдамирање, начин извршења
обавеза у поступку набавке, начин обезбеђивања конкуренциЈе.
спровођење и контрода набавки и начин праћења извршења уговора
онабавци.

АеФиницше

Чдан 2
ПоЈедини изрази употребљени у овом Правиднику имаЈ'у сдедеће

значење:
1) набавке суЈавне набавке и набавке на кОЈе се не примењуЈе

( Закон оЈавним набавкама;
2) Јавна набавка је набавка добара, усдуга иди радова од стране

наручиоца, на начин и под усдовима прописаним Законом о Јавним
набавкама;

З) набавке на које се не примењше Закон о Јавним набавкама су
набавке добара, усдуга и радова придиком чиЈе реадизациЈе се не
спроводи поступакЈавненабавке под усдовима прописаним Законом о
Јавним набавкама;

4] јавна набавка маде вредности Је набавка ниЈа процењена
вредност ниЈ'е већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу ниЈе већа
од 5.ООО,ООО динара, односно ниЈе већа од 10.000.000 динара у
обдасти водопривреде,енергетике, саобраћаЈа и поштанских усдуга.

5) уговор о јавној набавци Је теретни уговор затучен у писанОЈ
иди едектронскоЈ Форми између Једног иди више наручидаца иједног
иди више понуђача у скдаду са спроведеним поступком Јавне набавке.
коЈи за предмет има набавку добара, пружање усдуга иди извођење



радова;
6)прнуђач је лице кеје у поступку Ј'авне набавке понуди добра,

пружање услуга или извођење радова;
7)подносилац прИЈаве Ј'е лице кеје је у првој Фази рестриктивног

поступка, у конкурентном дијалогу или квалификационом поступку
поднело прИЈаву:

8) заинтересованолице је свако лице к0је има интерес да закључи
конкретан уговор сјавној набавци;

9) кандидат је лице коме је у првој фази рестриктивног и

квалификационог поступка, односно конкурентног дијалога призната
квалификација:

10) добављач Је понуђач са којим Је закључен оквирни споразум
или уговор бјавнОЈ набавци;

11) послови јавних набавки су планирање Јавне набавке:
спровођење поступка Јавне набавке укључујући али не ограничавајући
се на учешће у комисији за јавну набавку: израда конкурсне докумен–
тацИЈе; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора о Јавној
набавци; праћење извршења јавне набавке: сви дрУГИ послови који су
повезани са поступком јавне набавке:

12) лице запослено на пословимајавних набавки Је лице кОЈе Је
ангажовано на пословима планирања, спровођења н извршења јавних
набавки у радном или ван радног односа у смислу закона њим се
уређују радни односи:

13) службеник за јавне набавке је лице кОЈе је обучено за
обављање ПОСАОБЗ)аБНИХ набавки И има ПОАОЖеН СТПУЧНИ ИСПИТЈ ·

14)одговорно лице Ј'е директор односно друго лице или орган
руковођења које Је овлашћено да у име и за рачун библиотеке Вуковог
завича'а преузима права и обавезе;

15) служба за контролу је посебна служба која се може
образовати за контролу планирања, спровођења поступка и извршења
јавних набавки:

16) лице за контролу је лице задужено за контролу у складу са
ЗИТОМ О систематизацши ПОСАОБЗ. ИЛИ ПО НВАОГУ ОДГОВОрНОГлица;

17) повезана лица су супружници, ванбрачни партнери, крвни
сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно
са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена
сродства, усвајилац и усвојеник, лица између којих Је извршен пренос
управљачких права и лица ксја су повезана у смислу закона ксјим се
уређује порез на добит правних лица:

18) представник наручиоца Је члан управног или надзорног
одбора наручиоца. руководилац наручиоца коме су поверени послови
јавних набавки, одговорно лице наручиоца и лице запослено на
пословима Јавних набавки;

19) 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;
20) отворени поступак је поступак у којем сва заинтересована

лица могу поднети ПОНУАУ1

21) рестриктивни поступак Је поступак ком се спроводи у две
фазе, и у којем у другОЈ Фази понуду могу поднети само кандидати:

22) квалификациони поступак је поступак кеји се спроводи у две
Фазе, тако да сва заинтересована лица могу поднети прИЈаву за све
време важења листе кандидата, а наручилац им под условима из
конкурсне документације признаје квалификацију сваких шест месеци
и позива да поднесу понуду у други Фази поступка;

23) преговарачки поступак Је поступак у којем наручилац
непосредно преговара са једним или са више понуђача о елементима
уговора сјавној набавци;





Циљеви поступка Јавне набавке

Члан 4.
Циљ поступка Јавне набавке је да добра. услуге и радови к0Ји се

ШШ:Члан 6. Правилника о
садржини акта тим се
ближеуређује поступак

набављају буду одговарајућегквалитета и потребних количина и да буду Ј'авне набавке унутар
набављени по наЈповољнИЈоЈ цени.

Спровођење поступка Јавне набавке има за циљ да омогући
несметано одвиЈања процеса рада и обављање делатности.

Службе и лица кеја учествуЈу у поступку Јавне набавке обављају
активности и послове у свим Фазама поступка у складу са начелима
Јавних набавки и са пажњом доброг домаћина.

Начела јавних набавки

Члан 5.
Поступак јавних набавки спроводи се на начин да се обезбеђуЈе

поштовање начела Јавних набавки предвиђених Законом о Јавним
набавкама (даље: Закон): начела ефикасности и економичности, на–
чела обезбеђивања конкуренцИЈе, начела транспарентности поступка
Јавне набавке, начела Једнакости понуђача, начела заштите животне
средине и обезбеђивања енергетске ефикасности.

Комуникација у поступкујавне набавке ·

Члан &.

Комуникацша 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 на Порталу Јавних
набавки.

Правила о начину одвтања комуникациЈе имаЈу се применити
како у комуникацији унутар Библиотеке Вуковог завича а, тако и у
комуникацији са заинтересованим лицима, понуђачима и
Аобављачима.

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
кеја Је извршила достављањедужна 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 извршенодостављање.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување
поверљивих података о заинтересованим лицима, података о понудама
и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање
радњи предузетих у поступку и чување документаЦИЈе у складу са
прописима тиме се уређује област документарне грађе и архива.

Ако према околностима конкретног случаја није целисходно
остварити комуникаЦИЈу на начин одређен Законом о Јавним набав-
КВМЗ И ОВИМ ППЕВИАНИИОМ, лице ЗЗПОСАЗНО на ПОСАОВИМЗ ЈдБНИХ
набавки. односно Арпа лица дужна су да сачине записник или да на
други начин евидентирају предузете радње.

наручиоца

Правни осно '
Члан 9,10, 11, 12. и 13.
Закона

Правни осно ·

Члан 20. Закона



||. СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И СУКОБАИНТЕРЕСА

Мере за спречавање корупцше Правни основ:
Члан 21. став 1. Закона

Члан 7.
Сва лица која учествују у поступку набавке у обавези су да

предузимају све потребне мере за спречавање корупције и сукоба
интереса у поступку набавки дефинисане Законом и овим
Правилником.

Правни основ:
Члан 8. Члан 20. и 21. Закона

Све радње предузете у поступку морају се писмено евидентирати од
стране лица кеје их предузима

Правни основ:
Члан 9. Члан 20. Закона

Одговорно лице издаје писани или електронски налог са упут–
ством лицу запосленом на пословима набавки за спровођење
пејединачних радњи у поступкунабавке.

Аице из става 1. овог члана дужно је да изврши налог одговорног
лица, у складу са упутством кеје је дато у налогу, осим у случају када је
дати налог у супротности са Законом.

У случају из става 2. овог члана, лице запослено на пословима
набавки АуЖНОЈе да одбИЈе извршење таквог налога и о томе обавести
одговорно лице на исти начин на ком је добило налог.

У обавештењу из става 3. овог члана образлаже се који су делови
налога у супротности са законом.

Забрана закључења уговора Правни основ"
Члан 29. и 30. Закона

Члан 10.
Наручилац не може закључити уговор о Јавној набавци са

понуђачем у случају ПОСТОјаЊд сукоба интереса, уколико Је постојање
сукоба интереса утицало или могло утицати на одлучивање у поступку
јавне набавке.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавнихнабавки ће на захтев наручиоца одобрити закључење уговора из става
1. овог члана, ако наручилац докаже да би забрана закључења уговора
проузроковала велике тешкоће у раду или пословању наручиоца кОЈе су
несразмерне вредности јавне набавке. односно значајно угрозила
интерес Републике СрбИје, да је предузео све мере ради сузбијања
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штетних последица, да остали понуђачи не испуњавају услове из
поступка, односно да је након рангирања њихових понуда разлика у
цени већа за 10% или бр0ј пондера већи за десет у корист изабраног
понуђача,

Одлука Републичка комиста за заштиту права објављује се на
интернет страници наручиоца, Републичке комиСИје за заштиту права у

поступцима јавних набавки и на Порталу јавних набавки.

Об'ашњење:Сукоб интереса постоји:
– ако представник Библишедудоводаавшај'а или са њим повезано
лице учествује ууправљању понуђача;
← ако представник& бли _ке Вуковог завича'а или са њим повезано
лице поседује више од 1%удела, односно акција понуђача;
– ако је представник Библиотеке Вуковог завича' , или са њим по–
везано лице запослено, или радно ангажовано код понуђача или са
њиме пословно повезано.
Представником Библиотеке Вуковог завича'а сматра се члан управног
или надзорног одбора, руководилац наручиоца коме су поверени
послови јавних набавки, одговорно лице и лице запослено на
пословимајавних набавки.

Ш. КОНТРОАА НАЕАВКИ

Аица за контролу јавних набавки
Правни осно ·

Члан 11, Члан 22. Закона
Ионтролу јавних набавки, односно одређених Фаза у спровођењу

јавних набавки, спроводеједно или више лица задужених за контролу, у Члан 1О.Правилника ()

складу са актом о систематизацији и организацији послова или по садржини акта којим се
налогу одговорног лица. ближеуређује поступак

Уколико за то постоје могућности, наручилац може образовати и јавне набавке унутар
посебну службу за контролу поступка планирања, спровођења поступка наручиоца
и извршења јавних набавки.

Веза с ·

Статутом и
Правилником о
систематизацијии
организацијипослова

Пшами основ:
Предмет контроле Члан 22. Закона и Чл.10.

Правилника о садржини
Члан 12, акта којим се ближе

Предмет контроле јавних набавки је: целисходност планирања уређује поступакјавне
конкретне јавне набавке. са становишта потреба и делатности, критери– набавке унутар
јуме 33 СЗЧИЊЗБЕЊЗ ТЕХНИЧИФ документацше, НЗЧИН ИСПИТИБЗЊВ наручиоца
тржишта, оправданост додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке и критерИЈума за доделу уговора, начина и рокова плаћања,
авансе, гаранцше за дате авансе, извршење уговора, а посебно
квалитет испоручених добара и пружених услуга, односно изведених
радова, стање залиха и начин коришћења добара и услуга.

Аице за контролу по потреби односно по налогу одговорног лица
врши контролу из става 1. овог члана. Поред лица контролу може
вршити и служба за контролу уколико је иста образована.



Осим ових послова у циљу контроле јавних набавки предузимају
се и друГе радње у циљу утврђивања чињеничног стања у вези са
ПОједИНИМ поступком јавне набавке, односно уговором () јавној
набавци.

Врсте контроле

Чдан 13.
Контрола јавних набааки спроводи се као редовна и ванредна

контрола.
У вези са контролом сачињава се годишњи план контроле јавних

набавки, а од стране лица које је задужено за контролу, односно од
стране службе за контролу уколико Је иота образована.

Ванредна контрола јавних набавки спроводи служба/лице за
контролу, по правилу, по налогу одговорног лица, а може и без налога
када постоје сазнања због којИХје потребно спровести контролу.

У случају ванредне контроле, без налога служба/лице за контролу
обавештава одговорно лице о започетој контроли и њеним разлозима.

Извештај о спроведеној контроли

Члан 14,

0 спроведеној контроли јавних набавки сачињава се Извештај.
Извештај из става 1. сачињава се у складу са Правилником о

садржини акта кОјим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар
наручиоца.

Пре сачињавања извештаја најпре се сачињава нацрт извештаја.
који се доставља на изјашњење организациони јединици, односно лицу
код кејег је вршена контрола, на кеји се може дати приговор у року од
осам да на.

У року од осам дана, од дана пријема приговора, сачињава се
коначан Извештај о спроведеној контроли.

Извештај потписује/у лице/а кеја су вршиле контролу, а одобрава
га руководилац службе.

Извештај са препорукама доставља се одговорном лицу и
Надзорномјдбдору Библиотеке ВуковогЗШШ–

Годишњи извештај о контроли

Члан 15.
0 спроведеној контроли подноси се годишњи извештај

одговорном лицу и Надзорном Одбору Библиотеке Вуковог завина а.

Прилог.
Извештајо спроведеној
КОНТДОАИ



Ш. ПААНИРАЊЕ НАБАВКИ

Временски оквир за планирање
Члан 16.

Планирање набавки за наредну годину се одвша у текућој години,
паралелно са израдом Плана и програма пословања и финансијског плана
за наредну годину.

Критеријуми за планирање
Члан 17.

Планирање набавки се врши на основу критеријума наведених у
Правилнику о садржини акта којим се ближе уређује поступак Јавне
набавке унутар наручиоца. .... „ ,Обашњење За критеријуме могу се одредити и додати И ДРУГИ
критеријуми у зависности од природе делатности и потреба, нпр:
коришћење обновљивих извора енергије.

Учесници у планирању набавки
Члан 18,

Послове планирања набавки обавља тим за планирање,
Тим за планирање, поред одговорног лица и лица запосленог на

пословима Јавних набавки чине и запослени из службе за планирање,
Финансијске и правне службе, а по потреби и лица из осталих одељења
Библиотеке Вуковог завичаја, на основу писменог налога одговорног
лица.

Приликом планирања сложених набавки, одговорно лице може
ангажовати стручна лица која нису запослена код Библиотеке Вуковог
завича а.

Начин исказивања потреба

Члан 19.
Све службе приликом израде Плана и програма пословања и

Финансшског плана. достављају у писменом облику планиране потребе
за наредну годину. Потребе морају бити исказане у одговарајућим
количинским јединицама, описаних карактеристика. квалитета и

динамике потреба. са образложењем разлога и сарсисходности
набавке.

Тим за планирање/лице из тима врши прикупљање, проверу
исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку набавку
ПОЈединачно.

Истраживање тржишта

Члан 20.
На основу утврђених потреба за добрима, услугама и радовима за

реализацију планираних активности Б Шотеке Вуковог завичаа тим
за планирање набавки утврђује укупне специФи–кације добара, услуга и

радова.
Утврђене спецификације представљају основ за истраживање

тржишта.

5335, са: посебним
ЗЗКОНИМЕ за АеАаТИОСУ

Правни основ:
Члан 4. Правилника о
садржини акта којим се
ближе уређује поступак
јавне набавке унутар
наручиоца

Шац:
Правилником 0
организацијии
систематизацијипослова

Правни основ:

Чл. 3. Правилника о
садржини акта којим се
ближе уређује поступак
јавне набавке унутар
наручиоца

Веза са:
Правилником о
организацијии
систематизацијипослоаа

ШЧлан 64. став 3. Закона



Члан 21.
Истраживање тржишта спроводи тим за планирање или друга

лица која одреди одговорно лице.

Члан 22.
Истраживање тржишта спроводи се прикупљањем података на

терену, путем интернета. доступних база података и огласа, у

зависности од количина и врсте добара. услуга и радова.

Одређивање предмета набавке

Члан 23.
На основу добијених резултата истраживања тржишта врши се

процена потребних финансијских средстава, а ради израде предлога
Финансшскогплана.

Након усвајања Финансијског плана, тим за планирање усклађује
утврђене спецификације са одобреним Финансијским средствима и

одређује предмет сваке појединачне набавке, имајући у виду исто–

врсностјавне набавке
Контрола јавних набавки односи се и на контролу исправности

одређивања предмета набавке, посебно испитујући исправност утврђи—

вања истоврсности јавне набавке.

Члан 24,
Приликом одлучивања које ће набавке бити обухваћене планом

јавних набавки, тим за планирање анализира приоритете, имајући у

виду пре свега потребе за редовно обављање делатности и потребе за
унапређењем делатности, као и критерИЈуме за планирање.

У оквиру контроле извршиће се и контрола целисходности и

исправности утврђивања спецификација добара, услуга и радова,
имајући у виду План и програм пословања, стратешке и дрУге планове
развоја и критеријуме за планирање.

Врсте предмета јавне набавке

Члан 25.
Предмет јавне набавке добра је куповина добара. закуп или

лизинг добара (са правом куповине или без тога права).
Предмет јавне набавке услуге су услуге специфициранеу Прилогу

1. Закона.
Предмет јавне набавке радова је: извођење радова или прОјек–

товање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији
делатности, Сектор Ф ← Грађевинарство.

У случ ју комбинованог предмета јавне набавке. предмет набав-
ке се одрећује према основном предмету уговора, односно у складу са
чланом ба, Закона о јавним набавкама којим се дефинишу мешовите
јавне набавке,
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Ш:Члан 3. Правилника о
садржини акта којим се
ближе уређује поступак
јавне набавке унутар
наручиоца

Правни осно
Члан 4, 5, 6, ба Закона

Члан 3, Правилника о
садржини акта којим се
ближе уређује поступак
јавне набавке унутар
наручиоца

Веза са Финансијски/и
ПЛВНОМ

СНОВ:
Правилник о садржини
акта којим се ближе
уређује поступакјавне
набавке унутар
наручиоца

ШЧл. 4, 5 и 6. и ба Закона

Веза са:
Прилогоги 1 Закона
Уредба о класификацији
делатности, Сектор Ф –

Грађевинарство,
Општи речник набавки



Јавна набавка по партијама

Члан 26.
Увек када Је то могуће и сврсисходно са становишта циљева

набавке, тим за планирање ће предмет Јавне набавке обликовати по
парТИЈама при чему ће партиЈа представљати истоврсну целину добара,
услуга и радова.

Предмет јавне набавке обликоваће се по партијама када год Је то
могуће.

У оквиру контроле, извршиће се и контрола исправности
обликовања предметаЈавне набавке по партИЈама.

Одређивање периодатрајања уговора

Члан 27
Уговори се по правилу закључују на период од 12 месеци, а изузетно

се уговор може закључити на дуже од 12 месеци, у зависности од
предмета набавке.

Одлуку о периоду траЈања уговора доноси одговорно лице у складу
са законом, а на предлог тима за планирање.

Процењено вредност набавке

Члан 28.
Процењена вредност набавке исказуЈе се у динарима, без пореза

на додату вредност.
Вредност набавке процењује се на основу резултата истражи–

вања тржишта за специФициране количине и квалитет добара. услуга и

радова.
Наручилац не може одређивати процењену вредност Јавне

набавке. нити може делити истоврснуЈавну набавку на више набавки с
намером избегавања примене Закона или правила одређивања врсте
поступка у односу на процењену вредностЈавне набавке.

Иотоврсна јавна набавка се дефинише као набавка која има исту или
сличну намену, при чему исти понуђачи у односу на природу делатности
коју обављају могу да је испуне.

Одређивање процењене вредности набавке добара

Члан 29.
Основица за израчунавање процењене вредности јавне набавке

добара одређше се на следећи начин:
1) услучаЈу када Је предмет уговора куповина, закуп или и када Је

рок на који се уговор закључује 12 месеци или краћи, узима се укупна
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Правни основ:
Члан 68. Закона

Правни основ:

Члан 54 Закона о
буџетском систему,
Уредба о критеријумима
за утврђивање природе
расхода И УСЛОБИМЗ И

начину прибављања
сагласности за
закључивањеодређених
уговора који, због
природе расхода,
захтевају плаћањеу
више година.

Правни основ:
Члан 64. Закона

Веза са резултатима
Истраживања ТрЖИШТа

Правни основ:
Члан 64. став 4. Закона

Правни основ:
Члан 65. Закона,
Члан 3, Правилника о
садржини акта којим се
ближеуређује поступак
јавне набавке унутар
наручиоиа



процењена вредност уговора за све врсме 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) закључује на неодређени
рок, као и у случају кад постоји неизвесност у погл6ду 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,
УСКддђеНе Са очекиваним променама у ПОГАЕАУ количине ИАИ 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 уколикОЈе трајање уговора дуже од 12 месеци.

Одређивање процењене вредности набавке услуга

Члан 30.
При израчунавању процењене вредности јавне набавке услуга, у

вредност услуге урачунавај'у се и сви трошкови везани за услугу које ће
имати понуђач.

Код пејединих услуга узимајусе 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 каје терете услугу:
3) за дизајн, архитектонске услуге. просторно планирање и сл. ←

накнаду или провизшу,
Ако није могуће одредити процењену вредност услуге због дужине

трајања уговора, вредност услуге одређује сена следећи начин:
1) у случају када је рок на који се уговор зак/вучУЈе одређен и ако

Је таЈ рок 36,месеци или краћи, укупна вредност уговора за цео рок;
2) у случају када рок на кеји се уговор закључује нИЈе одређен.

месечна вредност помножена са 48.

Одређивање процењене вредности набавке радова

Члан 31.
Процењена вредност Јавне набавке радова одређује се тако што

укупна вредност радова представља основнцу за израчунавање вред←
ности јавне набавке радова.

При одређивању процењене вредности јавне набавке радова у
вредности радова, укључује и вредност свих добара и услуга који су
неопходни за извршење уговора оЈавноЈ набавци радова.

Одређивање процењене вредности Јавне набавке по партијама

Члан 32.
Када је предметЈавне набавке обликован по партИЈама, одређује

се процењена вредност сваке партше пејединачно, а потом се
процењена вредност јавне набавке обликоване по партијама одређује
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Ш:Члан 66. Закона

Правни основ:
Члан 67. Закона

Ша:Члан 68. Закона



као збир процењених вредност свих партија, за период за КОЈИ се
закључује уговор.

Одређивање процењене вредности у појединим поступцима

Чдан 33.
У случају квалификационот поступка, оквирног споразума и

система динамичне набавке. процењена вредност јавне набавке одре–
ђује се као вредност свих уговора предвиђених за време трајања листе
кандидата, оквирног споразума, односно система динамичне набавке.

Контрола процењене вредности набавки

Члан 34.
У оквиру контроле, а у циљу исправности одређивања процењене

вредности набавке, врши се провера начина испитивања тржишта,
начина утврђивања процењене вредности конкретне набавке и исправ–
ности одређивања потребних Финансијскихсредстава.

Ова контрола врши се пре достављања плана набавки надлежном
органу ради усвајања.

Избор врсте поступка

Члан 35. ·

Врсту поступка одређује тим за планирање, имајући у виду врсту и
специфичност предмета набавке. доступност, динамику набавке и

процењену вредност.
додела уговора по правилу врши се у отвореном или рестри-

ктивном поступку додела уговора може се вршити и у:

квалификационом поступку;
← преговарачком поступку са објављивањем позива за

подношењепонуда;
← преговарачком поступку без објављивања позива за

подношењепонуда;
← конкурентном дијалогу,

конкурсу за дизајн;
поступкујавне набавке мале вредности

у случајевима када су испуњени Законом прописани услови за примену
ових поступака јавних набавки.

Поступак јавне набавке мале вредности, без обзира на проце-
њену вредност јавне набавке може се спровести увек када су у питању
услуге из Прилога 2 Закона односно за:

1) здравствене и соцшалне услуге;
2) правне услуге (осим набавки правних услуга из члана 7.

закона):
3) услуге хотела и ресторана;
4> услуге образовања и услуге професионалног оспособљавања;
5) услуге у областима рекреације, културе и спорта,

Члан 36.
Избор врсте поступка се врши, имајући у виду.
– циљеве набавки:
← исказане потребе за добрима, услугама или радовима;
← резултате испитивања и истражива тржишта посебно у погледу
стња конкуренције на тржишту и доступности добара, услуга и
радова:
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Правни основ:
Члан 69. Закона

Правни основ:

Веза са„Правилником о
организацијии
систематизацијипослова

Правни основ:
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Ш:Чл. 31, до 47. Закона



← процењену вредност пОјединачне набавке; ·

сложеност предмета набавке.
Служба/лице за контролу к0је нИје учествовало у поступку избора

поступка, извршиће контролу исправности одређивања врсте поступка
јавне набавке.

Набавке на које се Закон не примењује

Члан 37.
У случају набавки на к0је се Закон не примењује Наруниоци

доносе годишњи интерни план набавки на које се закон не примењује
(у даљем тексту: Интерни план набавки) Интерни план набавки доноси
се истовременокад и план Џавних) набавки

Приликом планирања набавки на које се закон не примењује тим
за планирање, одређује посебно врсту предмета набавке, (процењену)
вредност, ако је то могуће или барем оквирну вредност набавке,
оквирне рокове за реализацију ових набавкимзноса и начина
Финансирање, посебне поступке који се имају применити ако томе има
места, а за сваку појединачну набавку наводи и основ за изузеће од
примене Закона.

Пре усвајања интерног плана набавки, у оквиру контроле лице
задужено за контролу заједно са тимом за планирање набавки
проверава постајањеоснова за изузеће од примене Закона.

Одређивање рокова '

Члан 38,
Приликом планирања јавних набавки. тим за планирање ће

одредити следеће оквирне рокове:
← оквирни рок за покретање поступка,
– оквирни рок за закључење уговора,

оквирни рок трајања уговора,

Члан 39.
Приликом одређивања рокова тим за планирањеузима у обзир:
← податке о роковима важења раније закључених уговора и

динамици њиховог извршења,
← динамику потреба за добрима,услугама и радовима,
← временске оквире у тима је могуће изводити грађевинске

радове и време потребно за њихово извођење,
← време потребно за реализацИЈу појединих активности у

поступцима јавних набавки,
← рокове за добИјање мишљења Управе за јавне набавке.

Централизованенабавке, набавке од стране више Наручилаца и
резервисанејавне набавке

Члан 40.
Тим за планирање разматра могућност и доноси одлуку које ће се

набавке спроводити преко тела за централизованенабавке или заједно
са другим наручиоцимаодносно по овлашћењу [у име и за рачун
наручиоца)као и одлуку о спровођењу резервисаних набавки. Ове
набавке ће као такве бити наведене и образложене у планујјавних)
набавки.

Служба/лице за контролу, извршиће испитивање оправданости
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централизованих, набавки од стране више наручилаца и резервисаних
јавних набавкн.

Одговорност за доношење планаоавних) наба вки

Члан 41.
План (јавних) набавки доноси Управни Одбор Библиотеке

_ВШ_ОБ_О..",ШШ
Интерни план набавки доноси Управни Одбо; Библиотеке

Вуковог завина а.

16. Рок за доношење плана јавних набавки и интерног плана набавки

Члан 42.
План ЈВЕНИХ набавки за текућу годину доноси се на почетку

годинеодносно када се стекну услови за његово доношење.
Истовремено, наручилац одвотено од плана Јавних набавки доноси као
засебну целину и годишњи интерни план Набавки на каје се закон не
примењууе.

17. Садржина плана набавки
Члан 43 ·

План набавки састОЈи се од плана ЈаБНИХ набавки и припрема се у
складу са Законом и подзаконским актом.

Члан 44.
План ЈаВНИХ набавки садржи следеће податке:
1) редни број (Јавне) набавке ← сваки предмет набавке води се

под посебном позициуом у плану набавки, за сваки поступак набавке;
2) предмет (давне) 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, на годишњем нивоу и

укупно — укупна процењена вредност набавке без ПАВ–а;
4) врсту поступка Јавне набавке
5) оквирни датум покретања поступка - месец или прецизним

временски период у коме се планира покретање поступка, односно
доношење одлуке о покретању поступка:

6) оквирни датум закључења уговора ← месец или прецизнити
временски период у коме се планира закључење уговора:

7) оквирни датум траЈања уговора ← месец или прецизнији
временски период на ком се уговор закључууе.

8) податак о централизоване] набавци ← назнака да се набавка
спроводи преко тела за централизоване набавке или зауедно са АрУгим
наручиоцем, односно по овлашћењу;

9) друге податке и напомене ком су од значаја за процес
планирања набавки.

Садржина интерног плана набавки на које се закон не примењује
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плана набавки

При
План набавки



Интерни план набавки на које се закон не примењује садржи:
1) одређивање реднот бр0ја,
2) предмет набавке.
З) основ за изузимање набавке, односно одредбу Закона

[члан, став, танка, алинеја) на основу које је конкретна
набавка изузета од примене закона),

4) (процењену) вредност набавке, а ако није могуће тачно
утврдити, барем њено ближе одређење,

5) извор и начин Финансирања набавке,
6) посебан поступак који се уместо Закона има применити.

УКОАИКО томе има МЕСТЗ.

7) оквирна рокове за реализацију набавке

Интерни план набавки на које се закон не примењује може
садржати и друге елементе,

Начин израде и достављања пдана јавних набавки и набавки на које
се закон не примењује

Члан 45.
Усв0јени План јавних набавки лице запослено на пословима

набавки израђује и објављује на Порталу јавних набавки у року од 10
дана од дана доношења. План (јавних) набавки ће се објавити
истовремено и на интернет страници наручиоца уколико је наручилац
поседује. Изузетно, ако поједини подаци из плана јавних набавки
представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита
пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се
уређује тајност података, ти подаци из плана се неће објавити. У овом
случају, наручилац ће имати обавезу да такав план набавки достави у
изворном облику Управи за јавне набавке и АржаБнОЈ ревизорске]
институцији,

Интерни план набавки на које се закон не примењује не
објављује се на Порталу јавних набавки, а наручилац може, уколико
процени да је то у циљу обезбеђивања веће конкуренцИЈе, транспа–
рентности и економичности поступка, објавити интерни план набавки
на каји се закон не примењује на свом интернет страници, уколико је
поседује, а ако је не поседује, може исти објавити на свом огласн0ј
табли

План јавних набавки и интерни пдан набавки на које се закон не
примењује првобитно се доноси у форми предлога, Предлог се подноси
на контролу лицима која нису учествовала у планирању, ради
сагледавања да ли је план јавних набавки односно интерни план
набавки на к0је се закон не примењује сачињен у складу са овим
ПраВИАНИИОМ И ЗЗКОНОМ. УКОАИКО СЕ УТВПАИ Да није. Г1реДАОЖИће

одговорном лицу давање примедби у вези са тим. Примедбе се дају у
писан0ј Форми. Након усвајања примедби, коначан предлог плана
јаВНИХ НабаВКИ И интерног ПАВНЗ набавки на које се ЗЗКОН не
примењује потписиу лица кеја су вршила контролу и достављају
одговорном лицу које доноси у најкраћем року план (јавних) набавки и

интерни план набавки на каје се закон не примењује.
Објављивање планова врши се у року од десет дана од дана

доношења,
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Измена плана (јавних) набавки

Члан 46.

План јавних набавки и интерни план набавки на које се закон не
примењује може се ИЗМеНИТИ И АОПУНИТИ Кад ГОА се ПОЈВБИ потреба 33
изменом и допуном.

Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у

погледу“
← повећања процењене вредности набавке за више од 10%
← измена предметајавне набавке

планирањенове јавне набавке
На поступак измене и допуне плана јавних набавки сходно се

имају применити правила која су прописана овим Правилником за
његово доношење.
Правила Правилника кеја се односе на објављивање плана јавних
набавки сходно ће се применити,

Измена и допуна интерног плана набавки на које се закон не
примењује

Члан 47,
Изменом и допуном интерног плана набавки на које се закон не

примењује сматра се измена у погледу:
← планирања нове набавке на коју се закон не примењујеи
← измене правног основа за изузимањемод примене закона.
На поступак измене и допуне интерног плана набанки сходно се

имају применити правила која су прописана овим Правилником за
његово доношење.

Правила Правилника која се односе на објављивање интерног
плана набавки сходно ће се применити и на измене и допуне

У.СПРОВОБЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВИЕ

Покретање поступка

Члан 48
Поступакјавненабавке покреће се одлуком о покретању поступка

јавне набавке.
Одлука из става 1. овог члана садржи елементе прописане

Законом као и друге елементе за које се процени да су неопходни за
спровођење поступка конкретне јавне набавке.

Одлуку из става 1. овог члана доноси одговорно лице, након
претходно извршене контроле предлога одлуке од стране посебне
службе контроле, односно лица за контролу.

Услови за покретање поступка

Члан 49.

Аице запослено на пословима јавних набавки у временском року
који је у плану јавних набавки означен за покретање поступка. подноси
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писани захтев одговорном лицу за покретање поступка јавне набавке.
Аице запослено на посдовима Јавних набавки ће изузетно

поднети писани захтев одговорном лицу за покретање поступка ЈаБНе
набавке и ако та јавна набавка није предвиђена у плану јавних
набавки једино у случају:

хитне набавке (ако због изузетне хитности проузроковане
ванредним окодностима иди непредвиђеним догађајима, чије
наступање ни у ком случају не зависи од Воље наручиоца,
наручидац није могао да поступи у роковима одређеним за
отворени иди рестриктивни поступак. Околности које
оправдавају хитност не могу бити у било какво] вези са
наручиоцем) и

када у изузетним случајевима јавну набавку није могуће
унапред пданирати. што се цени од сдучаја до схунаја.

Одговорно лице након пријема захтева из става 1. и 2. овог чдана
издаје писани надог за покретање поступка јавне набавке лицу
запосленомна пословима јавних набавки.

Налог садржи упутство за израду предлога оддуке о покретању
поступка и предлога решења о именовању комисИЈе односно
одређивањудина која ће спроводити поступакјавненабавке.

У случају примене преговарачког поступка без ОбЈаВЊИБаЊа по–

зива за подношење понуда налог садржи списак потенцијалних
понуђача кОЈима се упућује позив за подношења понуда.

У случају примене јавне набавке мале вредности надог може
садржати списак потенцтадних понуђача којима се упућује позив за
подношења понуда.

Предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог
решења о именовању комисије сачињава дице запосдено на
пословима јавних набавки,

Сдужба надлежна за послове финансија води рачуна да обавезе
кеје ће се преузети уговором о јавној набавци буду уговорене у складу
са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање
финансијским средствима.

Чдан 50

Аице запослено на посдовима јавних набавки у временском року
кОЈи Је у интерном плану набавки означен за спровођење набавке,
подноси писани захтев одговорном дицу за спровођење поступка
набавке на к0ју се закон не примењује Са изводом из интерног плана
који се односи на предметну набавку. Одговорно лице након пријема
захтева у писаној Форми одобрава лицу запосленом на пословима
јавних набавки спровођење таквог поступка.

Члан 51,
Јавна набавка чим је процењена вредност већа од милијарду

динара покреће се након именовања грађанског надзорника од стране
Управе за јавне набавке.

У случају да грађански надзорник нше именован у законском
року. лице запослено на пословима јавних набавки подноси ургенцију
Управи за јавне наб
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Веза саПданом набавки
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на пословима јавних набавки или комисија за јавну набавку. а имајући
у виду сложеност предмета набавке к0ја може захтевати учешће других
стручних лица.

Састав комисше

Члан 55.
КомисИја за јавне набавке (даље: Комисша) има најмање три

члана од кејих је Један службеник за јавне набавке или лице са
стеченим образовањем на правном Факултету.

У случају спровођења поступка јавне набавке чија је процењена
вредност већа од 15.000.000 динара, службеник за јавне набавке мора
бити члан комисије.

Остали чланови комисије се именују из реда запослених кеји
имају одговарајуће стручно образовање из области кОја је предмет
набавке. Уколико нема запослених са стручним образовањем из облас–
ти кеја је предметјавне набавке. у комисији се може именовати и лице
које није запослено код библиотеке _Вуковоцавича а.

За чланове комисије не могу бити именована лица кеја су у
сукобу интереса у вези са предметом јавне набавке

Члан 56.
Чланови комисије након уручења решења потписују изјаву којом

потврђујуда у предметнбј' јавн0ј набавци нису у сукобу интереса. '
Аице за контролу врши проверу исправности именовања чланова

комисије. потписаних изјава о непостОјању сукоба интереса чданова
комисије, односно испуњености услова за рад у комисији за јавну
набавку.

Уколико чланови комисије сматрају да могу бити у сукобу
интереса или уколико у току поступка јавне набавке сазнају да могу
доћи у сукоб интереса, о томе без одлагања треба обавестити ортан
који је донео решење који ће предузети потребне мере како не би
дошло до штетних последица у даљем току поступка јавне набавке.

Оглашавање у поступкујавне набавке

Члан 57
У поступку јавне набавке оглашавање се врши на начин

прописан Законом у циљу обезбеђивања спровођења начела транспа–
рентности поступка.

Објављивање огласа врши сена Порталу јавних набавки и
интернет СТрВНИЦИ.

Наручилац кеји не поседује интернет страницу није дужан да је
формира.

Врсте огласа

Члан 58.
У поступкујавне набавке објављују се следећа документа:
претходно обавештење – као могућност
позив за подношењепонуда и пријава;

← конкурсна документација;
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ППИ/ШД
Решење о именовању
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ПДШЕМОСНОЕЈ
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Закона,
Члан 9. Правилника о
садржини акта којим се
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јавне набавке унутар
наручиоца
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Члан 54, Закона
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Изјава о непостојању
сукоба интереса

ШШ:Члан 55, 56, 57, и 58.
Закона

ШЧлан 55. Закона



измене и допуне конкурсне документације
обавештење о систему динамичне набавке:
позив за учешће на конкурсу за дизајн:
обавештење о признавањуквалификацте:
обавештење о закљученом оквирном споразуму:
обавештењео покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношењепонуда;

← одлука о додели уговора
одлука о обустави поступка
обавештење о закљученом уговору:
обавештење о резултатима конкурс
обавештење о обустави поступка јавне набавке;

– одлука о измени уговора о јавној набавци;
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права;
обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава;
обавештење о поништењу поступка јавне набавке
информаЦИЈеи пшашњења Комисије у вези са припремањем
понуда.

Члан 59.
У случајевима набавки добара и услуга нија процењена вредност

прелази 5.ООО.ООО динара огласи се објављују и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа.

Ако је процењена вредност јавне набавке већа од 250.ООО.ООО

динара за добра и услуге и 500.ООО.ООО динара за радове. оглас о
јавној набавци објављује се и на страном језику, који се обично користи
у међународној трговини, у области из к0јеје предметјавне набавке.

Позив за подношење понуда или пријава може се објавити и у

неком специјализованом листу према предмету конкретне јавне
набавке.

Члан 60.
За спровођење радњи у вези са оглашавањем у поступку јавне

набавке задуженоје лице запослено на пословима јавних набавки.
Пре самог оглашавања на Порталу јавних набавки и интернет

страници лице за контролу извршиће проверу тачности података за
оглашавање.

Претходно обавештење

Члан 61.
Претходно обавештење о намери да се спроведе поступак јавне

набавке може се објавити без обзира на процењену вредност јавне
набавке. Садржина обавештења прописанаје у Прилогу ЗА Закона.

Позив за подношењепонуда/пријава

Члан 62,
Позив за подношење понуда,односно пријава објављује се у

случајевима када је то прописано Законом.
Садржина позива за подношење понуда одређена је у Прилогу 35.
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а садржина позива за подношењепрИЈава у Прилогу 35 Закона.
У позиву за подношење понуда/пријаваобавезно се одређује рок

за подношење понуда у зависности од врсте поступка Јавне набавке.
Рок за подношење понуда/пријава рачуна се од дана објављи-

вања позива за подношењепонуда/пријавана Порталу јавних набавки,
односно од дана слања позива за подношење понуда. Одређивањем
рока сматра се одређивање датума и сата до кОјег се понуде могу
ПОДНОСИТИ

Конкурсна документа ција

Члан 63,
Конкурсна документација се припрема у складу са Законом и

Правилником о обавезним елементима конкурсне документацше у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

Конкурсна документација садржи све податке на основу којих ће
понуђачи моћи да припреме прихватљиву понуду.

Ионкурсну документаЦИју припрема комиСИја, односно лице
запослено на пословима јавних набавки када поступак спроводи то
АИЦе.

Садржина конкурсне документације

Члан 64
Подаци садржани у конкурсној документацији морају бити исто–

ветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда.

Члан 65.

Конкурсна документација у складу са врстом поступка и природом
предмета јавне набавке садржи све елементе у складу са прописима о
јавним набавкама.

КомисИЈа за јавну набавки приликом израде конкурсне докумен–
тације придржава се основних начела јавних набавкиа посебно начела
обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача. Услови за учешће у
поступку. техничке спецификацше и елементи критеријума за доделу
уговора морају бити у АОГИЧКОЈ вези са предметом набавке и не смеју
да ограничавају конкуренцију.

Конкурсна документација садржи обавезне услове за учешће у
поступкуј'авне набавке прописане Законом, а према предмету набавке
може да садржи и додатне услове.

додатне услове самостално одређује Комисија. узимајући у обзир
предмет И ВРЕДНОСТјавне набавке И друге ЧИНЈЕНИЦЗ кеје Су Од значаја
за извршење предметнејавне набавке.

Модел уговора сачињава Комисија уз стручну помоћ правне
службе

лице за контролу прати рад ИОМИСИЈе током израде конкурсне
документације, у циљу испитивања оправданости критерИЈума за доделу
уговора.

Израда техничке спецификацше

Члан 66.
Техничка спецификацша и пројектна документацИја представљају

техничке захтеве у којима су описане карактеристике добара. услуга и
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радова.
Техничке спецификацИЈе морају бити одређене, у скдаду са

одредбама Закона и друтих прописа к0ји ретудишу обдаст кеја је
предмет набавке.

Придиком одређивања техничких спецификација води се рачуна
да се обезбеди да добра, усдуте и радови одговарају обејктивним по–

требама,
Техничке спецификације у сдучају набавке добара и усдуга

одређују карактеристикедобара и усдуга као што су димензије, описи,
ниво квадитета, ситурност, ниво утицаја на животну средину, потрошњу
енергије, оцену усагдашености и сдично,

У сдучаЈу набавке радова, техничке спецификације поред
карактеристика, садрже и прописе о прОЈектима, обрачуну трошкова,
проби. инспекци1и и усдовима преузимања, методу градње и друге еде–
менте редевантне за предметну набавку.

Аице задужено за састављање техничке спецификације и

документације дужно је да одмах након њенот састављања, исту
достави дицу за контроду, к0ји су у обавези да у року од два дана, од
дана достављања документацше, доставе писмено обавештење о
исправности и оправданости техничке спецификације.

Чдан 67

Коришћење ознака

Ако наручидац намерава да набави добра, усдуге иди радове са
специфичним екодошким, друштвеним иди друтим карактеристикама,
може у техничким спецификацијама критеријумима за додеду уговора
иди усдовима за извршење уговора, захтевати одређене ознаке као
доказ да добра, усдуге иди радови одтоварају траженим каракте–
ристикама под усдовом да су испуњени сви сдедећи усдови:

1) да се захтев за ознаку искључиво односи на иритершуме ком
су у вези са предметом јавне набавке и да је одговарајући за
дефинисање карактеристика предмета јавне набавке:

2) да Је захтев за ознаку одређен на основу објективно
проверљивих и недискриминаторских критерИЈума;

3) да су ознаке одређене у отвореном и транспарентномпоступку
уз учешће свих интересних група, попут државних органа,
корисника усдута. соцтадних партнера, потрошача, произво–
ђача, дистрибутера. невдадиних организацша и од;
да су ознаке доступне свим заинтересованим дицима;
да су захтеви за ознаком одређени од стране трећег дица над
кОЈим заинтересовано дице, односно понуђач који се прИЈавио
за добИЈање ознаке не може вршити оддучујуГти утицај.

Ако наручидац захтева тачно одређену ознаку, дужан је да
прихвати све ознаке кеје потврђују да добра, усдуте иди радови
испуњавају захтеве одговарајућеознаке.

У ситуацији када заинтересовано дице очитдедно није бидо у

могућности да прибави одређену ознаку кеју је наручидац захтевао у

конкурсној документацији иди одговарајућу ознаку, наручидац је дужан
да прихвати друти Одговарајући начин доказивања који може
обухватити и техничку документаЦИЈу произвођача под усдовом да
заинтересоване дице докаже да добра, усдуте иди радови које он нуди
испуњавају захтеве одређене ознаке иди одређене захтеве које је
наручидац предвидео,

ЗЗ
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Пријем понуда

Члан 72.
Аице запослено на пословима за пријем поште приликом пријема

понуде на коверти. односно кутији у којој се понуда налази обележава
време пријема и евидентира број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, предаје се
понуђачу потврда прИЈеМа понуде.

Понуде се чувају на начин да не дођу у посед неовлашћених лица,
Примљене понуде се достављају комисши непосредно пре

отварања ПОНУАд.
Аице запослено на пословима јавних набавки дужно је да чува

као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и

податке о поднетим понудама. до отварања понуда.

Захтев за заштиту права поднет пре истека рока
за подношење понуда

Чдан 73,

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републички комисији.

Захтев за заштиту праве може се поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није
другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документацИје
сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у
поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку
ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63, став 2. Закона о јавним
набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које
наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након
истека рока из става 3 овог члана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасниједо истека рока за подношење понуда.

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају прего–
варачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако
подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том
поступку.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту
права на Порталу јавних набавки и на св0ј0ј интернет страници најкас-
није у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које
садржи податке из Прилога ЗЊ.

Члан 74.

0 захтеву за заштиту права одлучује комисИЈа за јавну набавку.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све прописане

обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком,
који се доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од
три Дана ОД дана ДОНОШЕЊЗ.
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прелазе износ процењене вредности Јавне набавке.
Комисија у било ком поступку Јавне набавке може предложити

доделу уговора понуђачу нија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности Јавне набавке. ако:

није већа од упоредиве тржишне цене и

– ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од
процењене вредности Јавне набавке.

Комисија може одбити понуде уколико поседује доказ негативне
референце, а онако како су исте дефинисане законом о јавним
набавкама.

Члан 78.
У случају неуобичајено ниске цене комисија позива понуђача да у

примереном року детаљно образложи структуру понуђене цене,
Након изјашњења понуђача Комисија ће одлучити да ли ће ову

понуду одбити или узети у даљу оцену ценећи веродостОЈност података
кОЈе је понуђач изнео

Члан 79.
Комисије све понуде кОЈе нису одбИЈене рангира применом

критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење
понуде и конкурсној документацији.

У поступку рангирања понуда Комисија може захтевати од
понуђача додатна објашњења кеја су неопходна при прегледу.
вредновањуи упоређивањупонуда, а може да изврши и контролу (увид)
код понуђача односно његовог подизвођача.

Извештај о стручној оцени понуда

Члан 80.
Након извршене стручне оцене понуда, Комисша у што краћем

року сачињава Извештај о стручнОЈ оцени понуда који садржи податке
та ксативно наведене у Закону.

Извештај о стручној оцени доставља се одговорном лицу.

Члан 81.
Након извршеног рангирања понуда. а под условом да постоји

најмање Једна прихватљива понуда, КомисИЈа предлаже да се додели
уговор понуђачу кОЈи Је понудио најповољнију понуду.

Комисија предлаже одговорном лицу да се обустави поступак
јавне набавке уколико се након рангирања понуда утврди да не постом
ниједна прихватљива понуда,

Члан 82.
Уколико се у отвореном, рестриктивном или квалификационом

поступку или конкурентном дИЈалогу добију све неприхватљиве понуде
КОМИСИЈЕ може ПреДАОЖИТИ да се спроведе преговарачки ПОСТУПВК са
објањивањемјавног позива.

Уколико у отвореном, односно рестриктивном поступку није
добијена ниједна понуда, односно ниједна прИЈава или су све понуде
неодговарајуће, Комисија може предложити да се покрене прегова–
рачки поступак без објављивањаЈавног позива.
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Одлуке о обустави поступка Јавне набавке, лице запослено на посло–
вима Јавних набавки обЈављуЈе на Порталу обавештење о обустави
поступкаЈавне набавке које садржи податке из Прилога ЗК Закона.

Аице запослено на пословима Јавних набавки уноси у
апликативни софтвер податак да Је поступак обустављен у збирни
образац о исходима поступка– Образац 81, а одговарајуће податке о
обустављеном поступкуу образац В2,

Увид у документацију

Члан 86,
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о

обустави поступка, понуђачу се на писани захтев омогућава увид у

документаЦИЈу, као и копирање исте о његовом трошку.
Аице запослено на пословима Јавних набавки у року од два дана,

од прИЈема писаног захтева, понуђача омогућава увид и копирање
документацше уз обавезу да заштити податке кОЈе Је понуђач означио
као поверљиве.

Писани захтев се чува као доказ у посебном регистру ком се води
за конкретну Јавну набавку или у посебном ФаЈлу уколико Је захтев
поднет електронским путем.

Извештавање понуђача

Члан 87.
комисиЈа може у року од пет дана, од дана доношења одлуке о

додели уговора/обустави поступка, са сваким понуђачем одвОЈено
одржати састанак на коЈем ће обЈаснити начин спровођења поступка,
дефинисања услова за учешће, начин одређивања спецификаЦИЈе
предмета Јавне набавке, начин одређивања елемената критериЈума и

методологиЈе за доделу пондера, разлоге за одбијање понуда, ран—

гирање понуда и сл.
Комисија Ј'е дужна да организуЈе извештавање понуђача ако Је

већина понуда одбиЈена у поступку Јавне набавке, чиЈа Је процењена
вредности већа од 250.ООО.ООО динара за добра и услуге, односно
већа од 500 ООО.ООО динара за радове.

0 извештавању понуђача и разговору са понуђачима сачињава
се записник.

Захтев за заштиту права примљен после доношења одлуке о додели
уговора/обуставипоступка

Члан 88.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу
оквирног споразума, одлуке о признавању квалификациЈе и одлуке о
обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права Је десет
дана од дана објављивања одлуке на Порталу Јавних набавки, а пет
дана у поступку Јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о
додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом АОа

закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње

наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу
захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека прописаног рока за подношење захтева а подносилац
захтева га ниЈе поднео пре истека тог рока.

30

Прџвшшво :

Члан 110, Закона

Веза са
Правилником о
канцеларијском
пословању

Веза са процесом
управљања документима

Ш:Члан 111. Закона

Прилог:
Записник о извештавању
понуђача

Правни основ:
Члан 148-159. Закона

П илози у вези са
захтевом за заштиту
права понуђача



Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за
заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не
могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао
или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту
права на Порталу јавних набавки и на свејОј интернет страници
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права, кеје садржи податке из Прилога зљ.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца
у поступкујавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Члан 89.

0 захтеву за заштиту права одлучује комисија за јавну набавку.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све прописане

обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком,
који се доставља подносиоцу захтева и Републички комисији у року од
три дана од дана доношења

Против закључка наручиоца у овом случају подносилац захтева
може лица и да садржи све обавезне податке), наручилац ће у року од 5
дана од дана пријема уредног захтева:

1) решењем усо0јити захтев за заштиту права. У овом случају
решење наручилац доставља подносиоцу захтева, понуђачима и

Републичкој комисИји у року од три дана од дана доношења.
Уколико овим решењем наручилац није усвојио све наводе
захтева за заштиту права. подносилац захтева може писаним
изјашњењем наставити поступак пред Републичком комисијом у
року од три дана од дана пријема решења о чему истовремено
обавештава наручисца. У овом случају наручилац је дужан да у
року од три дана од дана пријема писанот изјашњења
ПОДНОСИОЦЗ ЗЗХТЕБЕ КОМПАЗТНУ АОКУМЗНТЗЦШУИЗ ПОСТУПКа ЈдБНС
набавке достави Републички комисији,",

ИАИ

2) доставити Републичкој комисији одговору којем ће се изјаснити
на све наводе захтева за заштиту права и комплетну
документацшу из поступка јавне набавке, ради одлучивања о
захтеву за заштиту права. У овом случају наручилацје дужан да
писмено, у року од три дана од дана достављања захтева
Републичкој КОМИСИјИ, обавести подносиоца захтева.

УКОАИКО се ПОДНОСИАЗЦ захтева ПИСМЕНО ОбаВеСТИ И НЗруЧИОЦЗ О

повлачењу захтева за заштиту права. наручилац ће после прИЈема
писменог обавештења о повлачењу захтева за заштиту права,
наручилац, односно Републичка комисија ће закључком обуставити
поступак заштите п ава
Об'ашњење: После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о
закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификацијеи
одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту
права је десет дана, од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки., а у случајујавне набавке мале вредностије петдана, од дана
објављивања одлуке на Порталујавних набавки.
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Закључење уговора оуавној набавци

Члан 90.
Уговор оуавнш набавци, односно оквирни споразум закључуЈе се

након доношења одлуке о додели уговора. односно одлуке о закључењу
оквирног споразума и ако у року предвиђеном Законом НИЈЕ поднет
захтев за заштиту права или ЈО захтев за заштиту права одбачен или
одбиуен.

Одговорно лице може и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права закључити уговор ОЈавнОЈ набавци:

на основу оквирног споразума:
у случаЈу примене преговарачког поступка из члана 36. став 1.
тачка 3) Закона;

← у случају примене система динамичне набавке;
– у случају поступка Јавне набавке мале вредности из члана 39.

став 6. Закона:
ако Је поднета само Једна понуда, осим у преговарачком
поступкубез обтављивања позива за подношење понуда.

Служба за контролу. односно лице за контролу проверава
испуњеност услова за закључење уговора.

Члан 91.
Потписан уговор се доставља понуђачу кОЈем Је додељен уговор у

року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.

·

Ако понуђач, коЈем Је додељен уговор, одбиуе да закључи уговор о
Јавноу набавци. уговор се може закључити са првим следећим
НЗЈПОВОЊНИЈИМ понуђачем.

Члан 92.
Аице запослено на пословима уавних набавки објављуЈе На

ПорталуЈавних набавки и интернет страници обавештење о закљученом
уговору о ЈавнОЈ набавци или оквирном споразуму у року од пет дана, од
дана закључења уговора, односно оквирног споразума.

Након закљученог уговора лице запослено на пословима Јавних
набавки уноси у апликативни софтвер податак да Је поступак успешно
спроведен,

Аице запослено на пословима Јавних набавки након закљученог
уговора уноси новог добављача у евиденциуу о добављачима,

Об ашњење Обавештење о закљученом уговору садржи податке
прописане Прилогом ЗИ Закона, а обавештење о закљученом
оквирном споразуму садржи податке прописане Прилогом 33 Закона.
Након закљученог уговора лице запослено на пословима јавних
набавки уноси у апликативни софтвер податак да је поступак успешно
спроведен у збирни образац о исходима поступка ← Образац 81,
податке о закљученом уговору у Образац А, а податке о закљученом
уговоруу поступкумале вредностиу образац Б.
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И. ИЗВРШ ЕЊЕ УГОВОРАО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Правни основ:

Праћење извршења уговора о јавној набавци Члан 11, Правилника о
садржини акта којим се

Члан 93, ближе уређује поступак
Овлашћења, одговорност и начин праћења извршења уговора јавне набавкеунутар

регулисани су усвојеним актима и процедурама, у зависности од наручиоца.

,предмета набавке.

Члан 94. 5233 се
Уговор о набавци доставља се лицу аадуженом за Праћење ПддЕИАНИКОМО

извршења уговора и ФинансшокОј служби, а један примерак остаје у ОдГаНИЗЗЦИ/ИИ

предмету о поступку набавке. систематизацијипослова

Члан 95, Ш
Одговорно лице одређује из реда запослених лице за праћење ПВЗВИЛНИКОМ 0

извршења конкретног уговора о јавн0ј набавци у зависности од врсте ОРГЗНИЗЗЦИЈИ И

предмета набавке и стручног образовања из области која је предмет СИСТеМЕТИЗдЦИЈИ послова

набавке, а у складу са актом о организацији и систематизацији послова.
Када је то неопходно, одговорно лице може за праћење

извршења уговора одредити и лице које није запослено у виоли'теди
Вуковог завича а.

Члан 96. Веза са:
Аице кеје је одговорно за прИЈем предмета набавке добара ЗаКОНОМООбЛИ'аЦИОНИМ

приликом испоруке од стране добављача, прегледа добра ради провере ОдНосима,

саобразности са уговореним количинама, квалитетом. узорком, дина- Законом О ПЛЗНИРЗЊУИ

миком испоруке и слично. изградњи
Извештај о извршен0ј услузи кеја је предмет уговора о јавној

набавци контролишу и потврђују лица која су корисници услуга.
Надзор над извођењем радова који су предмет уговора о јдВНОЈ

набавци врши запослени кога одреди Одговорно лице или изабрани
надзорни орган, а у зависности од врсте радова.

Након извршене провере предмета набавке, лице задужено за
праћење, потписује отпремницу. извештај о извршењу услуге или

радова или други документ тим се потврђује да је уредио извршена
обавезе добављача.

Аица одговорна за праћење извршења конкретних уговора
достављају Извештај о извршењу уговора лицу запосленом на пословима

јавних наба вки.
На основу извештаја из става 5. овог члана, лице запослено на

пословима јавних набавки сачињава Извештај о извршењу уговора о

набавкама и доставља одговорном лицу, са препорукама за уна–

пређење система набавки,

Члан 97. Веза са
У случају да добављач не извршава обавезе у складу са уговором Законом о облигационим

лице одговорно за праћење конкретног уговора упућује рекламације односима
добављачу и предузима друге мере у циљу уредног извршења уговора и

о томе писаним путем обавештава лице запослено на пословима јавних
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набавки. ·

КомуникациЈа са добављанем у вези извршења уговора обавља
Се ) (ЕИ/Хаду са ЗЗИОНОМ.

Аице запослено на пословима Јавних набавки,
извештаЈа о предузетим мерама. предлаже

на основу
одговорном лицу

реализаЦИЈу средстава ФинанСИЈског обезбеђења и/или раскид уговора.

Члан 98,
Аице запослено на пословима Ј'авних набавки након уредно

извршеног уговора или неизвршења уговора уноси у апликативни
софтвер потребне податке у ОбразацА2.

Измене трком трајања уговора ојавној набавци
Члан 99.

Наручилац може након закључења уговора о ЈавнОЈ набавци без
спровођења поступка Јавне набавке повећати обим предмета набавке.
с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од 6.090.000
динара, односно 1О.ООО.ООО динара за наручиоце из области
водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. под
условом да је та могућност Јасно и прецизно наведена у конкурсноЈ
документациЈи и уговору 0Јавној набавци.

Аимити из претходног става не односе се на вишкове радова
уколико су исти уговорени.

Након закључења уговора о ЈавноЈ набавци наручилац може да
дозволи промену цене и других битних елемената уговора из обЈек–
Јивних разлога кОЈи мораЈу бити јасно и прецизно одређени у
конкурсне] документацији, уговору О ЈавнОЈ набавци, Односно предви–
ђени посебним прописима Променом цене не сматра се усклађивање
цене са унапред Јасно дефинисаним параметрима у уговору и

конкурент документацији.
Изменом уговора о ЈавноЈ набавци не може се мењати предмет

набавке.
У случају измене уговора наручилац Је дужан да донесе одлуку о

измени уговора коЈа садржи податке у складу са Прилогом ЗА и да у
року од три дана од дана доношења исту обЈави на Порталу Ј'авних
набавки и извештај достави Управи за Јавне набавке и АржавноЈ
ревизорскОЈ институциЈи.“.

По доношењу одлуке о измени уговора. лице запослено на
пословима Јавних набавки уноси у апликативни софтвер одговараЈуће
податке о измени уговора.

Члан 100
Након измене уговор о Ј'авноЈ набавци. доставља се лицима из

члана 95. овог правилника.
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Прилаз
Попуњен ОбразацА2 за
евидентирање података
() извршењууговора каји
се уносе у Образац А

Правни основ:
Члан 115. Закона

Прилози:
Одлука о измени уговора
Извештај () измени
уговора ојавној
набавци за Управу за
јавне набавке и
Државну реаизорску
институцију
Попуњен ОбразацА1 за
евидентирање ПОДЗТЗКЕЈ

о изменама уговора
који се уносеу Образац
А



Х/П, НАБАВИЕ ЧИЈА ЈЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НИЖА од 500.000
АИНАРА

Члан 101.
Набавке чија процењена вредност није већа од 500.000,00

динара, а уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки
на годишњем нивоу није већа од 500.ООО,00 динара, спроводе се по
правилима прописним овим Правилником.

Спровођење набавки чија је процењена вредност
нижа од 500.000 динара

Члан 102.
Набавку из члана 103. овог правилника спроводи лице запослено

на пословима јавних набавки или други запослени кога одговорно лице
овласти да спроведе конкретну набавку и коме да налог за спровођење
набавке.

Запослени задужен да спроведе набавку дужан је да изврши
испитивање тржишта, спречи постОЈање сукоба интереса,обезбеди
конкуренцију и да обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене.

Члан 103. ·

Запослени задужен да спроведе набавку мора да има прецизну
спецификацИЈу добара, услуга или радова који се набављају и да има
ИНФОрМаЦИЈу о расположивим средствима за ту набавку.

Аице из става 1. овог члана истражује тржиште предмета набавке
тако што прво прави листу потенцијалних понуђача.

Након утврђивања листе потенцијалних понуђача. лице из става 1,
овог члана врши истраживањетржишта тако што понуђачима доставља
путем електронске поште, факса или писаним путем СПеЦИФИКаЦИју и
опис предмета набавке уз захтев да у одређеном року доставе цене и
остале услове набавке: рок плаћања. рок испоруке, период гаранције и
слично, који су од значаја за економичност набавке.

Рок који се оставља контактираним понуђачима мора бити
примерен предмету набавке и мора бити познат конгактираним
понуђачима.

Када год је то могуће, имајући у виду предмет набавке, лице из
става 1. овог члана контактира најмање три потенцијална понуђача.

За набавке чија је процењена вредност 50.000 динара и ниже на
годишњем нивоу. а к0је се обављају периодично, набавке које су због
свог предмета специфичне или се морају извршити хитно, лице
запослено код наручиоца из ЧИЈеГ делокруга послова је предмет
набавке ће уз сагласност директора, издати наруџбеницу која ће
садржати основне елементе уговора.

Након добијања тражених података од контактираних понуђача.
лице из става 1. овог члана врши њихову оцену и бира најповољнијег
понуђача.

Члан 104.

0 спроведеном корацима у истраживању тржишта запослени је
задужен да спроведе набавку сачињава Записник.

Записнико истраживању тржишта се доставља одговорном лицу.
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Правни основ
Члан 39. Закона

ШПравилником о
ортанизашмји и
систематизацијипослова



Уз Записник о истраживању тржишта, лице из става 1, овог члана
доставља и модел наруџбеницеодносно уговора о набавци.

Члан 105.
Истраживање тржишта. у случауу једноставних предмета набавки,

доступних широком тржишту. може се спроводити позивањем
потенцијалних добављача, претраживањем специјализованих огласа
или интернет страница и слично.

Члан 106.
Након спроведене набавке из члана 103, овог правилника лице

запослено на пословима Јавних набавки уноси у апликативни софтвер
одговаратуће податке у Образац Г.

ИП. ЕВИАЕНТИРАЊЕ И ИЗВЕШТАБАЊЕ

Члан 107.
Аице запослено на пословима ЈаБНИХ набавки прикупља и

евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим угово–
рима оЈавним набавкама.

динамика евидентирања

Члан 108.
Евидентирање података врши се континуирано уношењем

одтовараЈућих података у апликативни софтвер Управе за Јавне
набавке, а на начин утврђен прописима о јавним набавкама и овим
ПГЈЗВИАНИИОМ.

Евидентирање података о поступцима набавки

Члан 109.
Евидентирање података о поступцима набавки обухвата:

евидентирање успешно спроведених поступака Јавних набавки
и поступака ]авних набавки мале вредности,

← евидентирање података о обустављеним поступцима ЈЕВНИХ
набавки и података о обустављеним поступцима јавних
набавки мале вредности,
евидентирање ПОАНВТИХ ЗЗХТЕВЗ за заштиту права И ОДАУКЕ
донетих у поступцима за заштиту права,
евидентирање података о обустављеним поступцима Јавних
набавки и ЈдБНИХ набавки мале вредности,
евидентирање ПОАЗТЗКЗ О ПОТПуНО ИЛИ АеАИМИЧНО ПОНИШТЕНИМ

поступцима Јавних набавки и поступцима јавних набавки мале
вредности.
евидентирање ПОАаТаКВ О спроведеним ПОС'УПЦИМЗ у ОбАНСТИ

одбране и безбедности
Аице запослено на пословима Јавних набавки евидентирање ових

података врши одмах по окончању сваког појединачног поступка Јавне
набавке.
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Прилог.
Попуњен Образац Гза
евидентирање података
о набавкама на које се
одредбе Закона нису
примењивало

Веза са
Правилником о
организам/ии
систематизацијипослова

Правни осно ·

Члан 132. Закона,
Правилник о садржини
извештаја ојавним
набавкама и начину
вођења евиденције о
јавним набавкама

Правни оснсд
Члан 132. Закона



Евидентирањеподатака о закљученим уговори ма

Чдан 110.
Евидентирање података о закљученим уговорима обухвата:

евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима
ЈаВНИХ набавки и поступцима ЈВВНИХ набавки маке вредности,

← евидентирање података о извршењу закључених уговора о
Јавним набавкама,

" евидентирање ПОДЕТЕКЗ О ИЗМеПдМдУГОВОПЗ О ЈЗВНИМ
набавкама,

* евидентирање података О набавкама на КОЈЕ Се ЗЗКОН не
примењуЈе,

– евидентирање података о трошковима припремања понуда.
Аице запосдено на посдовима ЈаВНИХ набавки евидентирање

података из става 1. овог чдана врши одмах по закључењу, извршењу/
неизвршењу иди измени уговора оуавнш набавци.

Тромесечни извештаји () спроведеним поступцима и закљученим
уговорима0Јавним набавкама

Чдан 111.
По истеку тромесечта, а наукаснше до 10. у месецу коуи сдеди по

истеку тромесечда, лице аапосдено на посдовима јавних набавки врши
проверу података унетих у агиикативни софтвер, врши евентуадне
корекције и Формира електронски фам ИЗВЕШТВЈЗ ксџи путем едектрон
ске поште доставља Управи за Јавне набавке.

Одштампани обрасци које потписује одговорно Аице чувају се у
архиви.

Чдан 112,
У случају да Управа за јавне набавке затражи извешта) са до–

датним подацима о поЈединачном уговору иди поступку Јавне набавке,
дице запосдено на посдовима Јавних набавки тражене податке дос–
тавња у року од осам дана, од дана приуема захтева.
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Предат основ:
Члан 132. Закона

Правни основ:
Члан 132. Закона,
Правидник о садржини
извештаја ојавним
набавкама и начину
вођења евиденције о
јавним набавкама

Пош
Попуњен тромесенни
извештај ојавним
набавкама

Веза са процесом
управљања документима

Правни осно :

Члан 133. став 1. и 2.
Закона



Чување документациуе .

Члан 1 13.
АокументациЈа везана за Јавне набавке чува се у складу са

прописима кОЈи уређуЈу област документарне грађе и архива. најмање
десет година од истека уговореног рока за извршење поуединачног уго–
вора о Јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о
обустави поступка,

ЈХ. ЈАВНЕ НАБАВКЕ РААИ ОТИААЊАЊА ПОСАЕАИЦАЕАЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОААИ ТЕХНИЧКО—ТЕХНОАОШКИХ НЕСРЕћА – УАЕСА

Члан 114.

Јавне набавке ради отклањања последица елементарних непо–
года и техничко ← технолошких несрећа ~ удеса, као и набавки ради
отклањања последица непогода и несрећа на коуе се не примењуЈе
закон врше се у складу са чланом 131а, 1316. 131в, 131г, 131д. 1З1ђ,
1316.

Х. ЗАВРШ НА ОАРЕАБА

Члан 121. .
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обЈав/вивања

на огласнот табли (или достављањазапосленима електронским путем).

У Аозници

дана 9. 10.2015. године
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Правни основ:
Члан 16, Закона
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