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НАБАВКИ НА 
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Врњачка Бања,  
7.12.2018. године. 

Милош Јовић  
Управа за јавне набавке 

 



Садржај 
 

• Обухват изузетих набавки 
• Планирање набавки на које се закон не примењује 
• Примена начела и института јавних набавки 
• Интерни акт - интерне процедуре 
• Покретање и спровођење поступка 
• Стручна оцена понуда 
• Евидентирање, квартално извештавање, праћење 
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Обухват изузетих набавки 
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ИЗУЗЕЦИ ПО ЧЛАНУ 7. 
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1) Набавке наручилац – наручилац 
o потенцијални понуђач је наручилац 
o носилац је искључивог права за обављање делатности 
o делатност предмет јавне набавке 

2) Поступци у складу са: 
(1) међународним уговором или другим актом на основу којег је настала међународна 

обавеза: 
o који је закључен са једном или више држава и/или ужих политичко- 

територијалних јединица  
o који се односи на радове, добра или услуге намењене заједничкој примени или 

заједничком искоришћавању од стране потписница; 
(2) актом о донацији, ако се та набавка финансира из средстава донације; 
(3) од стране међународних организација 

2а) Поступци у складу са правилима утврђеним од стране међународних 
организација или међународних финансијских институција, ако се те 
набавке у потпуности финансирају од стране тих организација, односно 
институција.  

 У случају набавки које већим делом финансира међународна организација или 
међународна финансијска институција, стране се усаглашавају о поступцима 
набавке који ће се примењивати 
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3) Набавке у случају елементарних непогода 
o узрок, последица, циљ 

4) Набавке за обављање делатности електронских комуникација 

5) Набавке од Дирекције за робне резерве 
o услов - сагласност Владе 

6) Комерцијалне набавке 
o набавка добара или услуга  
o сврха: препродаја, прерада и продаја, пружање услуга или извођење радова 
o наведене активности наручилац обавља на тржишту у условима 

конкуренције у којима наручилац нема искључива нити посебна права 
7) Специфичне набавке  

o набавке добара и услуга у вези са сигурносним бојама за израду: новчаница 
 ИД-а, акцизних маркица, заштићених папира за израду новчаница и ИД-а, 
o OVD елемената заштите за израду: новчаница, ИД-а, чипова за ИД 
o набавка услуга транспорта новца и обезбеђења транспорта новца, пошиљки 

готовог новца и ефективног страног новца 
8) Набавке услуга јавног бележника 
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  9) а) Набавка услуга Народне банке Србије (принудна наплата, платни  
промет, услуге трезора) 

      б) Набавка финансијских услуга (појединачна трансакција, куповина, 
продаја или пренос: хартија од вредности, других финансијских 
инструмената, у циљу: прикупљање новца или капитала. 

10) Радио и телевијски програм или време за емитивање програма 

 Куповина и развој продукције или копродукције 

11) Услуге арбитраже и медијације 

12) заснивање радног односа и рад ван радног односа у смислу закона 
којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, 
односно по основу рада, осим уговора о делу. 

- Изузетак за уговоре о делу 
13) услуге кредита без обзира да ли су у вези са продајом, куповином 
или преносом хартија од вредности или других финансијских 
инструмената 
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14) Правне услуге  

 услуге заступања од стране адвоката: 
-  у поступку арбитраже или споразумног решавања спорова 
- у поступцима пред судовима или другим органима јавне власти 
•услуге правних савета које адвокат пружа у припреми ових поступака 
или кад постоји јасан показатељ и велика вероватноћа да ће доћи до таквог 
поступка; 
•правне услуге које пружају законски заступници или старатељи или 
друге правне услуге чије је извршиоце изабрао суд или су одређени за 
обављање одређених задатака под надзором суда; 
•правне услуге везане за вршење службених овлашћења 
 

15) Прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге 
непокретне имовине и права у вези са њима. 
 
16) Набавке за потребе ДКП и ММ (д/у 15 мил, р 30 мил) 
 
17) Финансирање обављања одређене делатности... 
 

 



• Набавке чија процењена вредност није већа 
од 500.000 динара и чија укупна годишња 
процењена вредност са осталим истоврсним 
набавкама није већа од 500.000 динара. 
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Члан 39. ст. 2-3. 



Нормативно уређење набавки 

 
• Интерни акт из члана 22. Закона 
 

o Планирање набавки и одговорност за планирање; 
o Начин испитивања и истраживања тржишта; 
o Циљеве поступака јавних набавки;  
o Начин извршења обавеза из поступака; 
o Начин обезбеђивања конкуренције; 
o Спровођење и контролу јавних набавки; 
o Начин праћења извршења уговора о јавној набавци ... 
 

 



Шта недостаје у нормативном 
уређењу?  

 
1. Начин планирања (Измене и допуне ЗЈН); 
2. Процедура набавки; 
3. Учесници у набавкама; 
4. Неопходна документација. 



Интерни акт 
 
 

• Мора бити у складу са Законом; 
 
• Поступање по интерном акту је обавеза наручиоца; 
 
• Поштовање интерног акта је предмет контроле. 



Идентификовање потреба –  
прикупљање захтева корисника 

• Појединачне потребе – кроз захтеве појединаца. 
 
• Збирне потребе организационих јединица – табела 

потребних предмета набавке кроз груписање 
појединачних потреба. 

 
• Укупне потребе организације – план набавки на које 

се закон не примењује. 
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Захтев корисника 
• Предмет: набавка опреме и текућег одржавања просторија 
• Одељење (орг, јединица): писарница 
• Опис потребне врсте добара/услуга/радова 
Добра (опрема) 
- 2 радна стола димензија 180/90/80cm, израђених од панел плоча са 

кантованим ивицама, боје природног дрвета 
- 2 персонална рачунара са припадајућим монитором, тастатуром и 

мишем, карактеристика... 
Радови 
- Кречење канцеларије бр. 1 и 3, укупне површине за кречење 450 m2. 

Кречење извршити полудисперзијом у белој боји. 
Услуге 
-     Повезивање 2 персонална рачунара у интерну мрежу рачунара путем 
свича. 
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Захтев корисника 
• Разлог и оправданост набавке: 

o Постојећа два рачунара који служе за евидентирање поднесака набављени 
су пре 7 година. Због застарелих карактеристика успоравају поступак 
евидентирања, продужавајући време потребно странкама да обаве посао 
подношења поднесака. 

o Радни столови су набављени пре 12 година, постали су нефункционални 
услед оштећења и потребно их је заменити новима. 

o Ради обављања редовних послова одељења потребно је урадити редовно 
хигијенско кречење канцеларија 1 и 3, које се налазе у приземљу, служе за 
пријем поднесака и имају велику флуктуацију странака.  

 
Датум      Шеф одељења 
_______ 
      _____________ 
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Потреба организационе јединице 

 
• Табела потреба: 

o Редни број 
o Приоритет набавке: висок (1), средњи (2), низак (3) 
o Предмет набавке 
o Јединица мере 
o Количина 
o Битне карактеристике предмета набавке 
o Временски период када је потребан предмет набавке 
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Редни број 

Приоритет 
набавке: висок 
(1), средњи (2), 

низак (3) 

Предмет 
набавке 

Количина 

Битне 
карактеристике 

предмета 
набавке 

Временски 
период када је 

потребан 
предмет 
набавке 



Записник о истраживању тржишта 

• Анализа тржишта предметног добра 
o Предмет истраживања: добра 
o Опис основних тржишних карактеристика и квалитета 

добара која су предмет набавке 
o Животни век добра  
o Доступност на тржишту 
o Кретање цена у зависности од дистрибуције 
o Опис тренутне ситуације и очекивана кретања 
o Број и информације о потенцијалним добављачима 

• Анализа добављача 

18 



Истоврсност 
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Посматрање две или више набавки у 
контексту постојања: 
 
-   исте или сличне намене више набавки 
- истих понуђача у односу на природу 
делатности коју обављају у вези са више 
посматраних набавки 



Примери (не)истоврсности добара/услуга 

• Услуга мобилне и фиксне телефоније – ДА 

• Услуге обуке у области економије, рада на рачунару и учењу 

страног језика – НЕ 

• Рачунари и штампачи – ДА 

• Редовно одржавање возила и опреме – НЕ 

• Канцеларијски столови, столице и ормари – ДА 

• Лекови са различитих листа и различитих намена - ДА 
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План - софтвер УЈН 
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НАБАВКЕ НА 
КОЈЕ СЕ НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ 
ЗЈН 
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Обавезан унос 

Необавезни 
подаци 

1. Сачувати 
2. Не чувати 

нови поступак 
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Обриши 
поступак 
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Покретање и спровођење 
процедуре 
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Процедура набавке 

• Уређена на посебан начин, у складу потребама наручиоца. 

• Није потпуно на аутономији воље доносиоца одлука код 

наручилаца 

• Нису ван домашаја јавности - трошење јавних средстава 

• Флексибилност, али уређеност 

• Специфичност уређења различитих основа изузећа 

• Постављање вредносних лимита и одређивање различитих 

процедура сходно вредностима набавки 
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Само један понуђач 
• Члан 7. став 1. тачка 1) ЗЈН)  
- Тачка 1 – искључиво право 
- Тачка 8 - јавни бележник  
- Тачка 9 - услуга Народне банке Србије 
- Тачка 14 - извршитељ 
 
Природа изузећа упућује на ангажовање одређеног лица због његових 
специфичности, односно квалитета  
- Тачка 11 - ангажовање арбитара  
- Тачка 12 – ангажовање научног радника по основу уговора о делу 
- Тачка 14 – ангажовање правног заступника  
Фокус активности : пуна афирмација начела економичности.  
Кроз унапред утврђене механизме, спречавање евентуалне злоупотребе 
„монополског положаја“ друге уговорне стране у формирању своје понуде, 
превасходно цене. 

Набавке у одсуству реалне конкуренције – 
начело економичности 
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• Члан 7. став 1.  
- Тачка 3 - елементарне непогоде и тех-тех несреће 
- Тачка 6 - даља продаја на тржишту  
- Тачка 13 - услуге кредита  
 
Фокус: обезбедити што је могуће већу конкуренцију 
Пример у интерној процедури: обавезно упутити позив на адресе 
најмање три лица која су према сазнањима способна да изврше набавку,  
Клаузула: тај број може бити и мањи уколико реална конкуренција не 
постоји у том обиму, односно већи када год то околности претпостављају  

Набавке уз пуну примену начела обезбеђења 
конкуренције и транспарентности 
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Набавке до 500.000 динара 

• Спречавање постојања сукоба интереса  
 
• Контрола да ли је уговорена цена у рангу упоредиве тржишне цене 
 
• Обезбеђивање конкуренције 

 
• Правилник о интерном акту, члан 8: обавеза наручиоца да интерним 

актом уреди начин обезбеђивања конкуренције не само у поступцима 
јавне набавке, већ и у случају набавки на које се ЗЈН не примењује. 
 

• Наруџбеница и/или уговор 
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a) вредност набавке испод 5.000 динара 
Без било какве процедуре. 
 
б) вредност набавке 5.000 – 20.000 динара 
Избор добављача по основу увида у ценовнике на интернет страницама, уз 
обавезну службену белешку у којој ће бити наведен датум и време извршеног 
увида, а чији саставни део би био и printscreen интернет страница са приложеним 
ценовницима. 
 
в) вредност набавке 20.000 – 50.000 динара 
директан избор најповољнијег понуђача на основу цена понуђених у затвореним 
ковертама, путем е-маила или телефоном (уз службену белешку), са или без 
извештавања понуђача, без права на жалбу. 
 
г) вредност набавке изнад 50.000 динара  
одређена процедура  

Спровођење набавки веома мале вредности 
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• Покретање - захтев организационе јединице која је корисник набавке 
према служби (одсеку, сектору) јавних набавки на прописаном 
обрасцу. 

 
• Служба набавки након провере оправданости захтева, пре свега да ли 

је иста предвиђена планом набавки на које се ЗЈН не примењује и да 
ли је основ изузећа и у том моменту, односно моменту покретања 
поступка и даље релевантнан, исти одобрава или даје на одобрење 
овлашћеном лицу за ту врсту сагласности.  

 
• У зависности од комплексности - образовање комисије за спровођење 

поступка набавке, или спровођење од стране службе набавке или 
службеника за јавне набавке, односно другог лица у служби набавке. 

Покретање поступка 
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• Иницијални интерни акт за набавку (захтев за покретање поступка 
набавке) 
 

• Иницијални акт према понуђачима - „позив за подношење 
(достављање) понуда“, „општи позив“, „конкурсна (тендерска) 
документација“ и сл. 

 
• Садржај: сви релевантни подаци у вези предметне набавке: рок за 

подношење понуда; начин подношења понуда; време отварања понуда; 
услове за учешће у поступку; критеријуме за избор најповољније 
понуде; техничке спецификације; образац понуде.  
 

• Рок за подношење – примерен. 
 
• Отварање понуда - по правилима ЗЈН, уз могућност утврђивања и 

других правила 

Спровођење поступка 
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Документација о набавци  
без примене ЗЈН 

 
1. Захтев за покретањем поступка (писани налог); 
2. Записник о спроведеном истраживању тржишта; 
3. Позив за достављање понуда; 
4. Понуде; 
5. Извештај о спроведеном поступку (записник о 

прикупљању понуда); 
6. Уговор / Наруџбеница. 

 



Назив Корисника набавке 
(назив организационе јединице која предлаже набавку и која ће бити Корисник 
набавке) 

   

Предмет набавке     

Врста предмета набавке 
(добра, услуге или радови) 

  

Процењена вредност набавке 
(изражена у РСД, без и са ПДВ) 

  

Редни број у Плану набавки на коју се Закон не примењује 

Време када је потребно закључити уговор / издати наруџбеницу (оквирно, 
месец у години) 

  

Период на који је потребно закључити уговор / издати наруџбеницу 
(уговорени рок) 

   

Специфични услови које понуђач треба да испуни 
(место испоруке, монтажа, гаранција, додатни услови у погледу дозвола 
надлежних органа и сл.) 

   

Посебни комерцијални услови уговора / наруџбенице 
Напомене    
Име и презиме и потпис лица које захтева покретање поступка 
(руководилац Корисника набавке) 
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Захтев за покретање поступка 



Позив за достављање понуда 

Наручилац: __________________________ 
Предмет набавке: _________________________ 
Опис предмета набавке: ____________________________ 
Услови које понуђач треба да испуни: ___________________________ 
Eлементи за оцену и рангирање понуда: _______________ 
Спецификација захтева налази се у прилогу позива. 
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се препорученом поштом 
или лично преко писарнице у седишту наручиоца...... у затвореним и запечаћеним 
ковертама са назнаком „Понуда за набавку два радна стола“ и са назнаком “ Не 
отварати“.  
На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона, особу за контакт и 
e/mail.   
Рок за подношење понуде је уторак 28.9.2018. године у 12,00 часова. 
Контакт особа; __________, e-mail ________ тел: ________ 
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• У складу са правилима одређених поступака јавних набавки 
• Као њихова модификација  
Пример: Наручилац оставља могућност да дозволи сваком од понуђача да 
у накнадном року коригују своје понуде 
• Као њихова комбинација.  
Пример: наручилац оставља могућност да након отварања понуда 
спроведе поступак преговарања, како би евентуално добио још 
повољније услове набавке 
 
Варијације:  
- Могућност да се допуни понуда 
- Могућност да се накнадно доставље докази о испуњености услова  
Обавеза: да захтеви буду унапред јасни и прецизни како се не би угрозила 
примена начела једнакости понуђача. 

 

Избор најповољније понуде 
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1. Заштита права  
Нема заштите у смислу ЗЈН, али препорука, сходно законским начелима – 
могућност подношења примедбе, односно жалбе, коју би на нивоу наручиоца 
размотрила или комисија (лице) која/е је спровела/о набавку или неко друго 
тело, а поступање по таквим примедбама и могуће последице тог поступања 
утврђене интерном процедуром.  
 
2. Недобијање (прихватљивих) понуда  
Наручилац може предвидети да:  
 Уколико  није добио ниједну понуду има могућност да директно изабере 

понуђача који по његовој процени може квалитетно извршити предметну 
набавку или  

 Уколико добије само једну понуду која је притом неприхватљива (нпр. 
понуђач не испуњава постављени услов пословног капацитета) може 
закључити уговор са тим понуђачем упркос неиспуњавања датог услова, 
уколико је понуђена цена у тој понуди упоредива тржишна. 

„Излазне опције “ 
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Извештај о спроведеном поступку 

• Редни број набавке из Плана 
• Апропријација у буџету 
• Предмет набавке 
• Процењена вредност 
• Назив понуђача којима је упућен позив 
• Понуде које су пристигле и њихове вредности 
• Напомена 
• Предлог закључења уговора/издавања наруџбенице 
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НАРУЧИЛАЦ 
НАЗИВ: 

АДРЕСА   

ПИБ: 

МАТИЧНИ БРОЈ: 

БРОЈ РАЧУНА И 
НАЗИВ БАНКЕ   

ОСОБА ЗА 
КОНТАКТ 

ТЕЛ./ФАКС: 

ДОБАВЉАЧ 

НАЗИВ   

АДРЕСА:   

ПИБ:   

МАТИЧНИ БРОЈ:   

БРОЈ РАЧУНА И 
НАЗИВ БАНКЕ   

ОСОБА ЗА 
КОНТАКТ   

ТЕЛ./ФАКС:   

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А  бр.   

Молимо вас да нам у складу са вашом прихваћеном понудом бр. ____________ 
од ____________ године извршите следеће испоруке рачунарске опреме: 
р.бр назив рачунарске 

опреме 
Кол. Јед. цена 

без ПДВ-a 
Јед. цена 

са ПДВ-ом 
укупна 

цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са 

ПДВ-ом 

1.             
2.             
3.             

Укупно 1, 2 и 3      

РОК ПЛАЋАЊА __________________________________________ 
  
РОК ИСПОРУКЕ: _________________________________________ 
  
ГАРАНТНИ РОК: _________________________________________ 
  
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ______________________________________ 
         М.П.                          ____________________ 

                   (потпис издаваоца 



Документација за финансијску службу 
 
 

Фактура; 
Уговор / Наруџбеница; 
Извештај о спроведеном поступку (записник). 

 



Евидентирање, квартално 
извештавање, праћење 
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Подаци о 
закљученим 
уговорима 

Набавке на 
које се Закон 
не примењује 

Квартално извештавање 
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Основ за 
изузеће из 
падајућег 

менија 

Укупан број 
уговора за 
изабрани 

основ 

Процењена 
и уговорена 
вредност за 
изабрани 

основ 
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Добављач: ___________________________ 
 

р. бр. предмет уговора 
/наруџбенице 

број и 
датум 

уговора/
наруџбе

нице 

испостваљени 
рачуни плаћени рачуни 

напомена 

износ број и 
датум износ број и 

датум 

                

                

                

                

                

Редни 
број 

Предмет 

Број и 
датум 

Испоставље
ни рачуни 

Плаћени 
рачуни 

Праћење реализације - појединачно 
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р. 
бр. предмет набавке проц. 

вредност 
уговорена 
вредност 

датум(и) извршења 
напомена 

1 2 3 4 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Датум(и) 
извршења 

Процењена 
вредност 

Уговоренa 
вредност 

Напомена 

Праћење реализације - збирно 



Најчешће грешке наручилаца 

 
• Не постоји писана комуникација; 
 

• Не постоје техничке спецификације; 
 

• Техничка спецификација не садржи процењене количине 
предмета набавке; 

 

• Не постоје записници о истраживању тржишта; 
 

• Записници не садрже основне податке: 
o Списак контактираних понуђача; 
o Услове из понуде (цене, рокови ...). 
 

• Наруџбеница/Уговор не садрже укупну вредност, већ само 
јединичне цене. 
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