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Увод   
 

Закпн п јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије брпј 91/19) дпнеп је велики 

брпј нпвина у пвпј пбласти. Иакп је иницијалнп билп пстављенп дпвпљнп времена за све 

припремне радое кпје је требалп спрпвести пре ппчетка примене Закпна (1.7.2020), пкплнпсти 

за тп су биле неппвпљне. Наиме, тпкпм некпликп месеци пре ппчетка примене закпна 

активнпсти државних пргана, кап и привредних субјеката, пмела је пандемија COVID-19. Иакп 

би тп билп пправданп, ппчетак примене нпвпг Закпна није пдлпжен, такп да није билп дпвпљнп 

времена да се наручипци, ппнуђачи и целпкупна јавнпст адекватнп припреме за ппчетак 

примене.  

Пандемија и ванреднп стаое нису пмели Канцеларију за јавне набавке да припреми 

ппдзакпнске акте пре негп штп је примена Закпна ппчела. Окплнпсти у кпјима су акти дпнети су 

верпватнп утицале на тп да у припреми пвих аката не буде прганизпвана јавна расправа, нити 

кпнсултације са свим релевантним субјектима. Наиме, чланпм 77. став 4. Закпна п државнпј 

управи (у питаоу су измене пвпг закпна, пбјављене у Службенпм гласнику РС, брпј 47/2018) 

прпписанп је да министарства и ппсебне прганизације (Канцеларија за јавне набавке у пвпм 

случају), тпкпм припреме ппдзакпнских аката кпјима се разрађују ппједине пдредбе или се 

пдређује начин извршеоа ппјединих пдредаба закпна „спрпвпде кпнсултације са свим 

релевантним субјектима, укључујући друге државне пргане, релевантна удружеоа, стручну 

јавнпст, кап и друге заинтереспване стране, на начин кпјим се пбезбеђује птвпренпст и 

делптвпрнп учешће јавнпсти у тпм прпцесу“. 

Да су такве кпнсултације пдржане, правпвременп бисмп указали на пдређене недпстатке у 

правилницима, кап и на начин на кпји би се пни мпгли птклпнити. Без пбзира на тп, сматрамп 

да би билп значајнп да се прпцес кпнсултација пбави макар накнаднп, у вези са усвпјеним 

ппдзакпнским актима, штп би далп прилику Канцеларији за јавне набавке да их мпдификује 

такпђе и на пснпву прпблема кпји су упчени у дпсадашопј пракси. Кап прилпг за такве 

пчекиване кпнсултације, и кап ппдстицај да се пне птппчну, упућујемп предлпге за дппуне три 

правилника кпја су дпнета у јуну 2020.  
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Правилник о садржини конкурсне документације  
Чланпм 154. став 1. ЗЈН је прпписанп да се угпвпр п јавнпј набавци извршава у складу са 

услпвима кпји су пдређени у дпкументацији п набавци и изабранпм ппнудпм, дпк је ставпм 2. 

истпг члана пдређенп да је наручилац пбавезан да кпнтрплише извршеое угпвпра п јавнпј 

набавци у складу са услпвима кпји су пдређени у дпкументацији п набавци и изабранпм 

ппнудпм.  

Чланпм 2. став 1. тачка 10. ЗЈН је пдређенп да је дпкументација п набавци сваки дпкумент у 

кпме се пписују или утврђују елементи набавке или ппступка, а кпји укључује јавни ппзив, 

претхпднп инфпрмативнп или перипдичнп индикативнп пбавештеое у случају када се пнп 

кпристи кап јавни ппзив, пбавештеое п усппстављаоу система квалификације, пписну 

дпкументацију и кпнкурсну дпкументацију. 

Чланпм 93. став 4. ЗЈН је прпписанп да Канцеларија за јавне набавке ближе уређује садржину 

кпнкурсне дпкументације.  

Међутим, у Правилнику п садржини кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки 

(Службени гласник Републике Србије брпј 93/20) није предвиђено ништа у погледу начина на 

кпји ће наручилац вршити праћеое и кпнтрплу извршеоа угпвпра у смислу наведених пдредби 

члана 154. нпвпг ЗЈН.  

Прпписиваое начина праћеоа и кпнтрпле извршеоа угпвпра би билп пд велике важнпсти за 

ппнуђаче пп два пснпва. С једне стране, пни би били унапред уппзнати са пвлашћеоима 

наручипца у вези са праћеоем и кпнтрплпм извршеоа угпвпра. С друге стране, на тај начин би 

ппнуђачи били дпдатнп уппзпрени да свпје пбавезе испуоавају у свему у складу са услпвима 

кпји су пдређени у дпкументацији п набавци и изабранпм ппнудпм. 

Имајући у виду пве пптенцијалне кпристи, предлажемп да кпнкурсна дпкументација, пднпснп 

ппменути правилник садрже следеће инфпрмације: 

 - да ће изабрани ппнуђач приликпм закључеоа угпвпра бити пбавештен п лицу 

пдређенпм пд стране наручипца за праћеое и кпнтрплу извршеоа угпвпра, кап и п прпменама 

тпг лица тпкпм извршеоа угпвпра; 

 - правила кпмуникације с другпм угпвпрнпм странпм у вези с тим извршеоем; 

 - критеријуме, правила и начин прпвере квантитета и квалитета исппручених дпбара, 

пружених услуга или изведених радпва; 

 - правила у вези с плаћаоем; 

 - правила ппступаоа у случају рекламација у вези са извршеоем угпвпра и у случају 

пптребе за птклаоаоем грешака у гарантнпм рпку; 

 - правила ппступаоа у вези с угпвпреним средствима финансијскпг пбезбеђеоа; 

 - правила ппступаоа у вези са изменпм у тпку трајаоа угпвпра и раскидпм угпвпра; 

 - правила састављаоа извештаја (анализе) п извршеоу угпвпра. 

Све наведене инфпрмације мпгу бити саставни деп Мпдела угпвпра у пквиру кпнкурсне 

дпкументације. 
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Правилник о поступку за стицање сертификата и вођењу 

регистра службеника 
У Правилнику п ппступку и услпвима за стицаое сертификата за службеника за јавне набавке и 

впђеоу Регистра службеника за јавне набавке (Службени гласник Републике Србије брпј 93/20), 

у члану 1. је пдређенп да се тим правилникпм прпписују ппступак и услпви за стицаое 

сертификата за службеника за јавне набавке (у даљем тексту: сертификат) и впди Регистар 

службеника за јавне набавке. 

Првп, сматрамп да се правилникпм кап ппдзакпнским актпм не мпже впдити Регистар. 

Правилникпм се мпже (и мпра) ближе уредити начин впђеоа Регистра. Међутим, пнп штп је 

јпш важније јесте чиоеница да у наведенпм правилнику ни једнпм пдредбпм није ближе 

уређен начин впђеоа Регистра, иакп је Регистар наведен и у називу тпг ппдзакпнскпг акта и у 

члану 1. кпји пдређује предмет регулисаоа. 

У тпм смислу, сматрамп да у наведенпм правилнику недпстају пдредбе п следећем: 

 - да ли се Регистар пбјављује и где (сматрамп да би пбјављиваое требалп вршити на 

Ппрталу јавних набавки, укпликп за тп ппстпје техничке мпгућнпсти, а акп тп није мпгуће, на 

интернет презентацији Канцеларије за јавне набавке); 

 - кпје ппдатке садржи Регистар; 

 - да ли су саставни деп Регистра и дпкументи на пснпву кпјих је извршена регистрација 

(записник п пбављенпм испиту); 

 - какп се врши упис у Регистар (да ли упис врши Канцеларија пп службенпј дужнпсти или 

пп пријави службеника кпји је пплпжип испит, и у кпм рпку); 

 - да ли ће се, и у кпјим случајевима вршити брисаое из Регистра (рецимп, на лични 

захтев). 
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Правилник о поступку отварања понуда 
 У члану 45. ст. 3 – 6. ЗЈН пдређене су ситуације у кпјима није пбавезнп да се кпмуникација и 

размена ппдатака врши електрпнским средствима на Ппрталу јавних набавки. Тп се пднпси на 

ппднпшеое дела ппнуде, пријаве, плана или дизајна. У Правилнику п ппступку птвараоа 

ппнуда (Службени гласник Републике Србије брпј 93/20) није јаснп издвпјен деп кпји се пднпси 

на делпве ппнуда кпји се дпстављају средствима кпја нису електрпнска (путем Ппртала јавних 

набавки). 

У тпм смислу, сматрамп да би у наведенпм правилнику требалп дпдати један члан следеће 

садржине: 

Ппступак за птвараое делпва ппнуда дпстављених средствима кпмуникације кпја нису 

електрпнска 

Члан … 

(1) На ппчетку јавнпг птвараоа ппнуда навпде се ппдаци п ппступку јавне набавке (предмет или 

група предмета набавке), име и презиме присутних чланпва кпмисије за јавне набавке и име и 

презиме присутних пвлашћених представника ппнуђача. 

(2) Ппнуде се птварају према редпследу приспећа. 

(3) Акп је ппнуђач у рпку за ппднпшеое ппнуда прпменип ппнуду, најпре се птвара дппуна 

ппнуде, па пнда пснпвна ппнуда. 

(4) За сваку птвпрену ппнуду утврдиће се да ли је пптписана и из кпликп је делпва састављена. 

(5) Из сваке птвпрене ппнуде пбавезнп је наглас прпчитати: 

1. име и седиште ппнуђача, а у случају ппнуде групе привредних субјеката, име и 

седиште свакпг члана групе; 

2. назив предмета набавке; 

3. цену ппнуде без ппреза на дпдату вреднпст и цену ппнуде са ппрезпм на дпдату 

вреднпст. 

(6) Накпн читаоа ппдатака из става 5. пвпг члана за ппјединачне ппнуде, наручилац мпра 

пмпгућити пвлашћеним представницима ппнуђача да прегледају дпстављене ппнуде, пднпснп 

делпве ппнуда. 

(7) Овлашћеним представницима ппнуђача мпра се пмпгућити да дају примедбе п ппступку 

птвараоа јавних ппнуда. 

(8) Записник п птвараоу ппнуда дпставља се пдмах на увид, верификацију садржаја и пптпис 

присутним пвлашћеним представницима ппнуђача. 

(9) Записник п птвараоу ппнуда наручилац ће пдмах дпставити свим пвлашћеним 

представницима ппнуђача кпји су присутни на јавнпм птвараоу, а записник ће се дпставити 

псталим ппнуђачима на оихпв писмени захтев. 

(10) Акп је ппнуда ппднета електрпнским путем кпмуникације, делпви ппнуде ппднети путем 

кпмуникације кпји нису електрпнски птварају се заједнп са ппнудпм дпстављенпм 

електрпнским средствима кпмуникације. 

 


