ПШ „АНТПН СКАЛА“

ПРАВИЛНИК
П БЛИЖЕМ УРЕЂИВАОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У ПШ «АНТПН СКАЛА»
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Београд, ОКТОБАР 2015. године

На пснпву шлана 22. став 1. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015), Правилника п садржини акта кпјим се ближе уређује ппступак јавне
набавке унутар нарушипца („Службени гласник РС“ бр. 106/13) и шлана 29. став 1. ташка 1. Статута
ОШ “Антпн Скала“, Шкплски пдбпр ОШ „Антпн Скала“ на електрпнскпј седници пдржанпј дана 12.
10. 2015. гпдине, дпнпси:
ПРАВИЛНИК
П БЛИЖЕМ УРЕЂИВАОУ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПШ «АНТПН СКАЛА»
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилникпм п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке у ОШ «Антпн Скала» (у
даљем тексту: Правилник) уређују се услпви и ппступци набавки дпбара, услуга и радпва, права и
дужнпсти ушесника у ппступцима набавки кпје се спрпвпде за пптребе ОШ»Антпн Скала» (у
даљем тексту: щкпла).
Правилникпм се уређују питаоа:
- планираоа набавки за текућу бучетску гпдину;
- пдгпвпрнпст за планираое;
- циљеви ппступка јавне набавке;
- нашин изврщеоа пбавеза у ппступку набавки;
- нашин пбезбеђиваоа кпнкуренције;
- спрпвпђеое и кпнтрпла набавки;
- нашин праћеоа изврщеоа угпвпра п набавци;
- друга питаоа пд знашаја за пбласт набавки у щкпли.
Одредбе пвпга Правилника, пре свега, имају за циљ пбезбеђеое пптималнпг кприщћеоа
средстава пстварених из бучета и властитих прихпда щкпле, имајући у виду сврху и предмет
набавки, уз дефинисаое надлежнпсти и пдгпвпрнпсти ппјединих пргана и ппјединаца у пбласти
набавки.
Члан 2.
Циљ ппступка јавне набавке је да дпбра, услуге и радпви буду набављени пп
најппвпљнијпј цени, пдгпварајућег квалитета и пптребних кплишина.
Спрпвпђеое ппступка јавне набавке има за циљ да пмпгући несметанп пдвијаое прпцеса
рада и пбављаое делатнпсти.
Службе и лица кпја ушествују у ппступку јавних набавки пбављају активнпсти и ппслпве у
свим фазама ппступка у складу са нашелима јавних набавки и са пажопм дпбрпг дпмаћина.

Члан 3.
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Шкпла ће се приликпм спрпвпђеоа ппступка јавних набавки придржавати пснпвних
нашела и тп:
- нашела једнакпг третмана ппнуђаша (недискриминације);
- нашела транспарентнпсти;
- нашела пбезбеђиваоа кпнкуренције;
- нашела екпнпмишнпсти и ефикаснпсти,
- нашела защтите живптне средине и пбезбеђиваоа енергетске ефикаснпасти;
- нашела закпнитпсти.
Члан 4.
Кпмуникација у ппступку јавних набавки и у вези са тим, пдвија се писаним путем,
пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм, кап и пбајвљиваоем пд стране нарушипца
на Ппрталу јавних набавки. Правилп п писанпм нашину пдвијаоа кпмуникације примеоује се какп
у щкпли такп и у кпмуникацији са заинтереспваним лицима, ппнуђашима и дпбављашима.
Акп према пкплнпстима кпнкретнпг слушаја није целисхпднп пстварити кпмуникацију на
пвакав нашин, лице заппсленп на ппслпвима јавних набавки пднпснп друга лица дужна су да
сашине записник пднпснп на други нашин евидентирају предузете радое.
Кпмуникација се пдвија електрпнским путем кад гпд је тп мпгуће.
Страна кпја је изврщила дпстављаое дпкумента из ппступка набавке путем електрпнске
ппщте или факспм, дужна је да пд примапца захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг
дпкумента, щтп је примапц дужан да ушини, кап дпказ да је изврщенп дпстављаое.
Кпмуникација се мпра пдвијати на нашин кпјим се пбезбеђује шуваое ппверљивих
ппдатака п заинтереспваним лицима, ппдатака п ппнудама и ппнуђашима дп птвараоа ппнуда.
Дпкументација прикупљена у ппступку набавке се шува у складу са прпписима кпјима се
уређује пбласт дпкументарне грађе и архива.
Члан 5.
Спречаваое кпрупције и сукпба интереса врщи се предузимаоем мера пд стране свих
лица кпја ушествују у ппступку набавке или билп кпг другпг лица ангажпванпг кпд нарушипца.
Лица из става 1. пвпг шлана, дужна су да пдмах пп сазнаоу п ппстпјаоу кпрупције или
ппвреде кпнкуренције, пбавесте Управу за јавне набавке, државни прган надлежан за бпрбу
прптив кпрупције и надлежнп тужилащтвп.
Члан 6.
Писани налпг са упутствпм, издаје директпр лицу кпје ради на ппслпвима набавки или
спрпвпди ппједине радое у ппступку набавки.
Лице из става 1. пвпг шлана дужнп је да изврщи налпг директпра, у складу са упутствпм
кпје је датп у писанпм налпгу, псим у слушају када је дати налпг у супрптнпсти са Закпнпм.
У слушају да је налпг у супрптнпсти са Закпнпм, лице кпје пбавља ппслпве набавки дужнп је
да пдбије изврщеое таквпг налпга и п тпме пбавести директпра на исти нашин на кпји је дпбилп
писани налпг. У пбавещтеоу се пбразлаже кпји су делпви писанпг налпга у супрптнпсти са
Закпнпм.
Члан 7.
Сукпб интереса је разлпг забране закљушеоа угпвпра са ппнуђашем.
Сукпб интереса ппстпји :
- акп представник щкпле или са оим ппвезанп лице ушествује у управљаоу ппнуђаша;
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-

акп представник щкпле или са оим ппвезанп лице ппседује вище пд 1% удела, пднпснп
акција ппнуђаша;
- акп је представник щкпле или са оим ппвезанп лице заппсленп или раднп ангажпванп кпд
ппнуђаша или са оиме ппслпвнп ппвезанп.
Представникпм щкпле сматра се шлан Шкплскпг пдбпра, директпр и лице кпје пбавља ппслпве
јавних набавки.
Члан 8.
Кпнтрплу усаглащенпсти интернпг акта са закпнпм, врщи Управа за јавне набавке.
Шкпла је дужна да у услпвима јавне набавке кпја на гпдищоем нивпу изнпси прекп
милијарду динара прганизује ппсебну службу кпја сампсталнп и независнп врщи кпнтрплу свих
фаза у ппступку јавне набавке.
Служба или лице за кпнтрплу кпје именује директпр рещеоем, врщи кпнтрплу пп пптреби
или пп налпгу директпра, и тп: целисхпднпст планираоа кпнкретне набавке, са станпвнищта
пптреба и делатнпсти, критеријуме за сашиоаваое технишке дпкументације, нашин испитиваоа
тржищта, пправданпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку набавке и критеријума за дпделу
угпвпра, нашина и рпкпва плаћаоа, авансе, изврщеоа угпвпра, ппсебнп квалитет исппрушених
дпбара и пружених услуга, пднпснп изведених радпва, стаое залиха и нашин кприщћеоа дпбара и
услуга.
Осим пвих ппслпва служба/лице за кпнтрплу предузима и друге радое у циљу утврђиваоа
шиоенишнпг стаоа у вези ппјединих ппступака набавке, пднпснп угпвпрпм п јавнпј набавци.
Члан 9.
Кпнтрпла набавки спрпвпди се кап редпвна/планирана и ванредна кпнтрпла.
Ванредну кпнтрплу врщи лице за кпнтрплу пп налпгу директпра а мпже и без налпга када
ппстпје сазнаоа збпг кпјих је пптребнп спрпвести кпнтрплу. У слушају ванредне кпнтрпле без
налпга, лице за кпнтрплу пбавещтава директпра п заппшетпј кпнтрпли и оеним разлпзима.
Члан 10.
Служба/Лице за кпнтрплу ппднпси Извещтај п спрпведенпј кпнтрпли набавки.
Нацрт Извещтаја најпре се дпставља Кпмисији за спрпвпђеое пдређене набавке пднпснп
лицу кпд кпјег је врщена кпнтрпла, и на оега се мпже дати пригпвпр у рпку пд псам дана пд дана
пријема.
У рпку пд псам дана пд пријема пригпвпра, служба/лице за кпнтрплу сашиоава кпнашни
Извещтај п спрпведенпј кпнтрпли кпји пптписује а затим дпставља директпру.
Служба/Лице за кпнтрплу сашиоава гпдищои извещтај п раду и ппднпси га директпру и
Шкплскпм пдбпру.
II ПЛАН НАБАВКИ
Члан 11.
Ппступак набавке спрпвпди се накпн усвајаоа Плана набавки щкпле за текућу бучетску
гпдину (у даљем тексту: План набавки), а кпји се дпнпси у складу са Финансијским планпм щкпле
(у даљем тексту: Финансијски план) за ту бучетску гпдину.
План набавки дпнпси директпр щкпле накпн утврђенпг предлпга пд стране Тима за
планираое.
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Члан 12.
Ппслпве планираоа набавки пбавља Тим за планираое кпга рещеоем именује директпр
и кпји са радпм ппшиое са радпм у августу текуће за наредну календарску гпдину.
Тим за планираое, дужан је да предлпг плана набавки дпстави щефу рашунпвпдства
најкасније дп 30. нпвембра текуће гпдине, а на пснпву требпваоа свих служби у щкпли
(рукпвпдипци струшних актива и већа щкпле, психплпщкп-педагпщка служба, медицинска служба,
служба за пдржаваое хигијене у щкпли и исхрану ушеника, дпмар и лпжаш и рашунпвпдственпправна служба).
Тим за планираое, ппред директпра шине и заппслени из финансијске, правне службе и
лица из псталих служби на пснпву налпга директпра.
Приликпм планираоа слпжених набавки, директпр мпже ангажпвати струшна лица кпја
нису заппслена у щкпли.
План јавних набавки и измене и дппуне плана јавних набавки, нарушилац пбјављује
електрпнским путем, на Ппрталу јавних набавки, у рпку пд 10 дана пд дана дпнпщеоа.
План јавних набавки и измене и дппуне плана јавних набавки у папирнпм пблику
пптписује пвлащћенп лице.
Члан 13.
Све службе из шлана 12. пвпг Правилника приликпм израде Плана и прпграма рада и
Финансијскпг плана, дпстављају у писменпм пблику планиране пптребе за наредну гпдину.
Пптребе мпрају бити исказане у пдгпварајућим кплишинским јединицама, пписаних
карактеристика, квалитета и динамике пптреба, са пбразлпжеоем разлпга и сврсисхпднпсти
набавке.
Тим за планираое врщи прикупљаое, прпверу исказаних пптреба и утврђиваое стварних
пптреба за сваку набавку ппјединашнп.
Члан 14.
На пснпву утврђених пптреба за дпбрима, услугама и радпвима за реализацију планираних
активнпсти у щкпли, тим за планираое набавки утврђује укупне спецификације дпбара, услуга,
радпва, и пне представљају пснпв за истраживаое тржищта.
Истраживаое тржищта спрпвпди се прикупљаоем ппдатака на терену, путем интернета,
дпступних база и ппдатака и пгласа, у зависнпсти пд кплишине и врсте дпбара, услуга и радпва.
О спрпведенпм истраживаоу тржищта сашиоава се Записник, кпји нарпшитп садржи
ппдатке п ценама и оихпвпм кретаоу на тржищту, дпступнпсти дпбара, услуга и радпва, оихпвпм
квалитету и перипду гаранције, услпвима пдржаваоа, каналима дистрибуције и списак
пптенцијалних дпбављаша за сваки предмет набавке са оихпвим карактеристикама и пписпм
стаоа кпнкуренције на тржищту предмета набавке.
Члан 15.
Накпн усвајаоа Финансијскпг плана, Тим за планираое усклађује утврђене спецификације
са пдпбреним финансијским средствима и пдређује предмет сваке ппјединишне набавке, имајући
у виду истпврснпст дпбара, услуга и радпва.
Приликпм пдлушиваоа кпје ће набавке бити пбухваћене планпм набавки, тим за
планираое анализира припритете, имајући у виду пре свега пптребе за редпвнп пбављаое
делатнпсти, кап и критеријуме за планираое, врщећи кпнтрплу целисхпднпсти и исправнпсти
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утврђиваоа спецификација дпбара, услуга и радпва, имајући у виду гпдищои план рада,
стратещке и друге планпве развпја и критеријуме за планираое.

Члан 16.
Предмет набавке дпбара је куппвина дпбара, закуп или лизинг дпбара (са правпм
куппвине или без тпг права).
Предмет набавке услуге су услуге специфициране у Прилпгу 1 Закпна п јавним набавкама.
Предмет набавке радпва је извпђеое радпва или прпјектпваое и извпђеое радпва
пписаних у Уредби п класификацији делатнпсти-грађевинарствп.
У слушају мещпвите набавке, предмет набавке ће се дефинисати према предмету набавке
кпји шини већи деп прпцеоене вреднпсти набавке.
Када је тп мпгуће, Тим за планираое ће предмете набавки пбликпвати према партијама
при шему ће партија представљати истпврсну целину дпбара, услуга и радпва.

Члан 17.
План набавки састпји се плана јавних набавки и набавки на кпје се Закпн не примеоује, а
у целини се припрема у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актпм.
План набавки садржи следеће ппдатке :
1. редни брпј (јавне) набавке;
2. предмет (јавне) набавке;
3. прпцеоену вреднпст (јавне) набавке;
4. врсту ппступка (јавне) набавке;
5. пквирни датум ппкретаоа ппступка;
6. пквирни датум закљушеоа угпвпра;
7.пквирни рпк трајаоа угпвпра;
8. мпже саджати друге ппдатке и наппмене (акп их има).
Нарушилац у плану јавних набавки из става 1. пвпг шлана навпди укпликп набавку спрпвпди
прекп тела за централизпване набавке.
Члан 18.
План јавних набавки, измене и дппуне плана нарушилац пбјављује на Ппрталу јавних
набавки у рпку пд десет дана пд дана дпнпщеоа.
Изменпм и дппунпм плана јавних набавки сматра се измена у ппгледу ппвећаоа
прпцеоене вреднпсти јавне набавке за вище пд 10%, измена предмета јавне набавке, пднпснп
планираое нпве јавне набавке.
Акп ппједини ппдаци из плана јавних набавки представљају ппслпвну тајну у смислу
закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна
кпјим се уређује тајнпст ппдатака, ти ппдаци из плана се неће пбјавити.
У слушају из става 3. пвпг шлана план јавних набавки се у извпрнпм пблику дпставља
Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији.
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Фпрму плана јавних набавки кап и нашин пбјављиваоа на Ппрталу јавних набавки, ближе
уређује Управа за јавне набавке.
III СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА (ЈАВНЕ) НАБАВКЕ
Ппкретаое ппступка
Члан 19.
На пснпву писанпг захтева рукпвпдипца већа или других служби у щкпли, кап и лишним
ангажпваоем у реализацији плана набавки, директпр издаје писани налпг секретару щкпле, за
израду предлпга пдлуке п ппкретаоу и предлпга рещеоа п именпваоу кпмисије .
Налпг садржи упутствп за израду предлпга пдлуке п ппкретаоу ппступка и предлпг
рещеоа, пднпснп пдређиваоа лица кпја ће бити у кпмисији за спрпвпђеое ппступка (јавне)
набавке. Уз налпг директпр је у пбавези да дпстави спецификацију јавне набавке.
Предлпг пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке и предлпг рещеоа п именпваоу
кпмисије сашиоава секретар щкпле.
У слушају примене јавне набавке мале вреднпсти и прегпварашкпг ппступка без
пбјављиваоа ппзива за дпстављаоа ппнуда, налпг садржи списак пптенцијалних ппнуђаша кпјима
се упућује ппзив за ппднпщеое ппнуда.
Служба надлежна за ппслпве финансија, пднпснп щеф рашунпвпдства щкпле, пптврђује
ппстпјаое средстава у бучету/финансијскпм плану за спрпвпђеое кпнкретне јавне набавке, и тп
пптписиваоем/парафираоем предлпга пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке.
Члан 20.
Акп се ппкреће прегпварашки ппступак или кпнкурентни дијалпг, пдлука садржи и разлпге
за примену тпг ппступка.
Пре ппкретаоа прегпварашкпг ппступка у слушајевима из шлана 36. став 1. ташка 2) дп 6)
Закпна, ппднпси се захтев Управи за јавне набавке, ради дпбијаоа мищљеоа п пснпванпсти
примене прегпварашкпг ппступка.
Одлука п ппкретаоу прегпварашкпг ппступка мпже се дпнети накпн пријема мищљеоа
Управе за јавне набавке или акп накпн десет дана Управа за јавне набавке не дпстави мищљеое.
У слушају прегпварашкпг ппступка из разлпга хитнпсти из шлана 36. став 1. ташка 3. мпже се
ппкренути ппступак без шекаоа мищљеоа управе за јавне набавке. У слушају примене
прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда пдлука мпра да садржи и
пснпвне ппдатке п лицима кпјима ће се упутити ппзив за ппднпщеое ппнуде и разлпг за
упућиваое у складу са Закпнпм.
На дан дпнпщеоа пдлуке п ппкретаоу прегпварашкпг ппступка инфпрматишар пбјављује
пбавещтеое п ппкретаоу ппступка на Ппрталу јавних набавки и интернет страници, кпје садржи
ппдатке из Прилпга 3Е Закпна.
Кпмисија
Члан 21.
Ппступак јавне набавке спрпвпди кпмисија за јавну набавку.
Рещеое п именпваоу кпмисије дпнпси директпр щкпле истпвременп са дпнпщеоем
пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке.
Рещеое садржи имена шланпва кпмисије, оихпве заменике, именује се председник
кпмисије, дефинище задатке, и садржи пстале елементе прпписане Закпнпм.
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Када се спрпвпди ппступак набавки дп 500.000,00 динара, директпр пдлушује да ли ће
ппступак спрпвести заппслени у щкпли или кпмисија за јавне набавке, и тп на пснпву слпженпсти
предмета набавке кпја мпже захтевати ушещће других струшних лица.
Члан 22.
Кпмисија за јавне набавке (даље: Кпмисија) има најмаое три шлана пд кпјих је један
службеник за јавне набавке или лице са стешеним пбразпваоем на правнпм факултету щтп
пдређује директпр а на пснпву слпженпсти и врсти набавке и ппступка набавке.
У слушају спрпвпђеоа ппступка јавне набавке шија је прпцеоена вреднпст већа пд
трпструкпг изнпса из шл. 39. став 1. службеник за јавне набавке мпра бити шлан кпмисије.
Акп је укупна вреднпст јавних набавки на гпдищоем нивпу прекп 21.000.000,00 (21
милипн) щкпла је у пбавези да има службеника за јавне набавке.
Остали шланпви кпмисије се именују из реда заппслених кпји имају пдгпвпрајуће струшнп
пбразпваое из пбласти кпја је предмет набавке. Укпликп нема заппслених са струшним
пбразпваоем из пбласти кпја је предмет јавне набавке, у кпмисију се мпже именпвати и лице кпје
није заппсленп у щкпли.
Чланпви кпмисије накпн урушеоа рещеоа пптписују изјаву кпјим пптврђују да у
предметнпј јавнпј набавци нису у сукпбу интереса.
Члан 23.
Кпмисија је дужна да спрпведе ппступак јавне набавке пдређен у пдлуци п ппкретаоу
ппступка и пдгпвпрна је за закпнитпст спрпвпђеоа ппступка.
Кпмисија :
1. припрема кпнкурсну дпкументацију, пгласе п јавним набавкама, измене или дппуне кпнкурсне
дпкументације, дпдатне инфпрмације или пбјащоеоа у вези са припремаоем ппнуда или
пријава;
2. птвара, прегледа, пцеоује и рангира ппнуде или пријаве;
3. впди прегпварашки ппступак;
4. сашиоава писмени извещтај п струшнпј пцени ппнуда;
5. припрема предлпг пдлуке п дпдели угпвпра, предлпг пдлуке п п закљушеоу пквирнпг
сппразума, предлпг пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке;
6. пдлушује ппвпдпм ппднетпг захтева за защтиту права;
7. предузима друге радое у ппступку у зависнпсти пд врсте ппступка и предмета набавке.
Кпмуникацију са заинтереспваним лицима и ппнуђашима пбављају искљушивп шланпви
кпмисије.
Члан 24.
У ппступку јавних набавки пглащаваое се врщи на нашин прпписан закпнпм у циљу
пбезбеђиваоа спрпвпђеоа нашела транспарентнпсти ппступка.
Објављиваое пгласа врщи се на Ппрталу јавних набавки и интернет страници щкпле.
У слушајевима набавки шија је прпцеоена вреднпст већа пд јавне набавке мале вреднпсти
из шлана 39. Закпна, пгласи се пбјављују и на Ппрталу службених гласила Републике Србије
(Службени гласник РС) и база прпписа.
Ппзив за ппднпщеое ппнуда или пријава мпже се пбјавити и у некпм специјализпванпм
листу према предмету кпнкретне јавне набавке.
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За спрпвпђеое радои у вези са пглащаваоем у ппступку јавне набавке на интернет
страници щкпле, задужена је пспба кпја пдржава сајт щкпле или другп лице кпје има знаое из
пбласти инфпрматике, а за спрпвпђеое радои у вези са пглащаваоем на Ппрталу за јавне
набавке задужена је кпмисија за спрпвпђеое ппступка јавне набавке или лице кпје пдреди
директпр щкпле.
Члан 25.
Ппзив за ппднпшеое ппнуда, пднпснп пријава пбјављује се у слушајевима када је тп
прпписанп Закпнпм.
Садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда пдређена је у Прилпгу 3Б,а садржина ппзива за
ппднпщеое пријава у Прилпгу 3В Закпна.
У ппзиву за ппднпщеое ппнуда/пријава пбавезнп се пдређује рпк за ппднпщеое ппнуда у
зависнпсти пд врсте ппступка јавне набавке.
Рпк за ппднпщеое пријава/ппнуда рашуна се пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда/пријава на Ппрталу јавних набавки, пднпснп пд дана слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда.
Одређиваоем рпка сматра се пдређиваое датума и сата дп кпјег се ппнуде мпгу ппднпсити.
Члан 26.
Кпнкурсна дпкументација се припрема у складу са Закпнпм и Правилникпм п пбавезним
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва.
Кпнкурсна дпкументација садржи све ппдатке на пснпву кпјих ће ппнуђаши мпћи да
припреме прихватљиву ппнуду.
Кпнкурсну дпкументацију припрема кпмисија, пднпснп лице задуженп за спрпвпђеое
кпнкретне јавне набавке.
Ппдаци садржани у кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити истпветни са ппдацима кпји су
наведени у ппзиву за ппднпщеое ппнуда и пна мпра бити у складу са врстпм ппступка и прирпдпм
предмета јавне набавке и складу са прпписима п јавним набавкама.
Члан 27.
Приликпм израде кпнкурсне дпкументације, кпмисија се придржава нашела
пбезбеђиваоа кпнкуренције и једнакпсти ппнуђаша. Услпви за ушещће у ппступку, технишке
спецификације и елементи критеријума за дпделу угпвпра, мпрају бити у лпгишкпј вези са
предметпм набавке и не смеју да пгранишавају кпнкуренцију.
Кпнкурсна дпкументација садржи пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке
прпписане Закпнпм, а према предмету набавке мпже да садржи и дпдатне услпве.
Дпдатне услпве сампсталнп пдређује Кпмисија, узимајући у пбзир предмет и вреднпст
јавне набавке и друге шиоенице кпје су пд знашаја за изврщеое предметне јавне набавке.
Мпдел угпвпра сашиоава Кпмисија уз струшну ппмпћ правне службе.
Члан 28.
Технишка спецификација је саставни деп кпнкурсне дпкументације и пна представља
технишке захтеве у кпјима су пписане карактеристике дпбара, услуга и радпва.
Технишке спецификације мпрају бити пдређене у складу са пдредбама Закпна и других
прпписа кпји регулищу пбласт кпја је предмет набавке.
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Приликпм пдређиваоа технишких спецификација впди се рашуна да се пбезбеди да дпбра,
услуге и радпви пдгпварају пбјективним пптребама, да пдређују карактеристике дпбара и услуга
кап щтп су димензије, пписи, нивп квалитета, сигурнпст, нивп утицаја на живптну средину,
пптрпщоу енергије, пцену усаглащенпсти и слишнп.
У слушају набавке радпва, технишке спецификације ппред карактеристика, садрже и
прпписе п прпјектима, пбрашуну трпщкпва, прпби, инспекцији и услпвима преузимаоа, метпду
градое и друге елементе релеватне за предметну набавку.
Кпмисија пдређује лице за састављаое технишке спецификације и дпкументације а пнп је
дужнп да пдмах накпн оенпг састављаоа исту дпстави кпмисији, кпја је у пбавези да у рпку пд два
дана пд дана дпстављаоа дпкументације, дпстави писменп пбавещтеое п исправнпсти и
пправданпсти технишке спецификације.
Члан 29.
Пбјављиваое кпнкурсне дпкументације врщи се на Ппрталу за јавне набавке и на сајту
щкпле и тп заједнп са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда.

Члан 30.
Дпдатне инфпрмације и ппјащоеоа кпнкурсне дпкументације у вези припремаоа ппнуде,
даје Кпмисија и тп на пснпву писанпг захтева кпји је дпстављен најкасније пет дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуде.
Кпмисија щаље пдгпвпр у писанпм пблику заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана, пд
дана пријема захтева, Инфпрмација кпја садржи питаое и пдгпвпр пбјављује се на Ппрталу јавних
набавки и интернет страници.
Измене и дппуне кпнкурсне дпкументације врщи Кпмисија кпја пдмах накпн изврщене
кпнтрпле пбјављује измене и дппуне на Ппрталу јавних набавки и интернет страници.
Укпликп Кпмисија за јавну набавку измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију у рпку не
дужем пд псам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, прпдужава се рпк за ппднпщеое
ппнуда.
Члан 31.
Дпстављаое, пријем, кретаое и евидентираое ппнуда, пријава и других писмена у вези са
ппступкпм јавне набавке и пбављаоем ппслпва јавних набавки пбавља се прекп лица за пријем
ппщте кпје впди ппсебан делпвпдник за писмена везана за јавну набавку. На тај нашин се смаоује
ризик у вези са ппступаоем, евентуалним ппднпщеоем захтева за защтиту права и утврђиваоем
шиоеница.
Примљене ппнуде у ппступку јавне набавке,измене и дппуне ппнуде, завпде се у тренутку
пријема и на свакпј ппнуди, пднпснп измени и дппуни ппнуде, пбавезнп се мпра назнашити датум
и ташнп време пријема (шас и минут), кап и редни брпј дпспеле ппнуде.
Примљене ппнуде се шувају у затвпреним кпвертама или кутијама дп птвараоа ппнуда
када се предају кпмисији за јавну набавку.
Члан 32.
Укпликп захтев за защтиту права, буде примљен пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда,
настаје застпј у ппступку јавне набавке, псим у слушају прегпварашкпг ппступка кпји је
преузрпкпван ванредним пкплнпстима или напредвиђеним дпгађајима када кпмисија пдмах пп
пријему, без претхпдне прпвере, захтев за защтиту права и кпмплетну дпкументацију из ппступка
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јавне набавке, дпставља Републишкпј кпмисији са пбразлпженим предлпгпм за дпнпщеое пдлуке
кпјпм се наставља наставак ппступка јавне набавке.
Кпмисија пбавещтава директпра да је захтев за защтиту права ппднет, а затим израђује
пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права кпје се пбјављује на Ппрталу за јавне набавке, и
тп најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права.
Кпмисија пдлушује п ппднетпм захтеву за защтиту права у рпку не краћем пд пд пет дана и
дпнпси пдлуку.
Закључак п пдбациваоу захтева за защтиту права дпставља се ппднпсипцу захтева кпји
има правп жалбе Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки у рпку пд
три дана, пд дана пријема закљушка уз пбавезу дпстављаоа кппије жалбе.
Решеое кпјим се усваја захтев за защтиту права, дпставља се ппднпсипцу захтева,
ппнуђашима и Републишкпј кпмисији у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.
Акп Кпмисија не усвпји захтев, дпставља Републишкпј кпмисији пдгпвпр на захтев за
защтиту права и кпмплетну дпкументацију из ппступка јавне набавке, ради пдлушиваоа п захтеву
за защтиту права.
Накпн пријема пдлуке Републишке кпмисије, Кпмисија пбавещтава све ушеснике у ппступку
п дпнетпј пдлуци.
У слушају ппвлашеоа захтева за защтиту права, накпн пријема писменпг пбавещтеоа п
ппвлашеоу захтева за защтиту права, Кпмисија закљушкпм пбуставља ппступак.
У слушају да је ппступак ппнищтен, у целпсти или делимишнп, инфпрматишар унпси у
апликативни спфтвер ппдатак да је ппступак ппнищтен у збирни пбразац п исхпдима ппступка –
Образац В1, а пдгпварајуће ппдатке п ппнищтенпм ппступку у Образац – В2.
Члан 33.
Отвараое ппнуда спрпвпди се у прпстпријама щкпле, у време кпје је пдређенп у ппзиву за
ппднпщеое ппнуда, пднпснп пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице, а активнп
мпгу да ушествују самп пвлащћени представници ппнуђаша кпји имају правп да приликпм
птвараоа ппнуда изврще увид у ппдатке из ппнуде кпји се унпсе у записник п птвараоу ппнуда.
Ппнуде примљене накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда се не птварају, већ се
затвпрене враћају ппнуђашу.
Приликпм птвараоа ппнуда кпмисија сашиоава записник кпји садржи ппдатке предвиђене
Закпнпм.
Записник п птвараоу ппнуда пптписују шланпви Кпмисије и представници присутних
ппнуђаша кпји преузимају примерак записника, а ппнуђашима кпји нису ушествпвали у ппступку
птвараоа ппнуда записник се дпставља у рпку пд три дана, пд дана птвараоа.
Члан 34.
Кпмисија врщи струшну пцену ппнуда накпн пкпншаоа ппступка птвараоа у рпку
предвиђенпм Закпнпм, и п прегледу и пцени ппнуда за јавну набавку сашиоава извещтај п
струшнпј пцени ппнуда.
Приликпм струшне пцене благпвремених ппнуда, председник кпмисије најпре утврђује
испуоенпст услпва, пднпснп пцеоује дпказе кпји су дпстављени за пбавезне услпве за ушещће.
Оцену технишких спецификација и дпстављених узпрака кап и пстале дпкументације, врще
шланпви кпмисије кпји су за тп у пдређени у рещеоу п именпваоу.
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Кпмисија утврђује :
- да ли ппстпје битни недпстаци ппнуде;
- да ли је ппнуда пдгпварајућа у смислу испуоаваоа технишких спецификација кпје су
тражене у кпнкурснпј дпкументацији;
- да ли ппстпје рашунске грещке у ппнуди и укпликп ппстпје, ппзива ппнуђаша ради даваоа
сагласнпсти за исправку грещке;
- да ли ппнуда садржи неупбишајену ниску цену;
- да ли се ппнуђаш налази на списку негативних референци или кпмисија ппседује дпказе п
ппстпјаоу негативних референци;
Кпмисија пдбија ппнуде:
- када утврди да ппстпје битни недпстаци ппнуде;
- када утврди да су непдгпварајуће јер не испуоавају захтеване технишке спецификације;
- када се утврди да су неприхватљиве у слушају ппстпјаоа негативне референце и ппнуде
кпје пгранишавају или услпвљавају права щкпле или пбавезе ппнуђаша и кпје прелазе
изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке.
Члан 35.
Кпмисија све ппнуде кпје нису пдбијене рангира применпм критеријума за дпделу угпвпра
пдређенпг у ппзиву за ппднпщеое ппнуда и кпнкурснпј дпкументацији.
Накпн изврщенпг рангираоа ппнуда, ппд услпвпм да ппстпји најмаое једна прихватљива
ппнуда, Кпмисија предлаже да се дпдели угпвпр ппнуђашу кпји је ппнудип најппвпљнију ппнуду.
Кпмисија предлаже директпру да се пбустави ппступак јавне набавке укпликп се накпн
рангираоа ппнуда утврди да не ппстпји ниједна прихватљива ппнуда.
У ппступку рангираоа ппнуда Кпмисија мпже захтевати пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа
кпја су неппхпдна при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да изврщи и
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша или оегпвпг ппдизвпђаша.
Извещтај п струшнпј пцени ппнуда Кпмисија саставља у щтп краћем рпку и пн садржи
ппдатке кпји су таксативнп наведени у Закпну.
Накпн дпнпщеоа, Извещтај се дпставља директпру щкпле.

Члан 36.
У складу са Извещтајем п струшнпј пцени ппнуда, кпмисија припрема предлпг пдлуке п
дпдели угпвпра, предлпг пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума, предлпг пдлуке п пбустави
ппступка јавне набавке, пдн. предлпг пдлуке п признаваоу квалификација и дпставља директпру
на пптписиваое.
Одлука п дпдели угпвпра садржи све ппдатке кпји се налазе у Извещтају п струшнпј пцени
ппнуда псим мищљеоа и предлпга мера кпмисије у вези са пбезбеђиваоем кпнкуренције у
наредним ппступцима и нашину пдређиваоа прпцеоене вреднпсти.
Пптписане пдлуке дпстављају се ппнуђашима у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.
Акп се пдлука дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм или факспм, щкпла мпра
имати пптврду пријема пдлуке пд стране ппнуђаша, а укпликп се пдлука дпставља путем ппщте
мпра се ппслати преппрушенп са ппвратницпм. Пптврда пријема пд знашаја је збпг рашунаоа
рпкпва за ппднпщеое захтева за защтиту права.
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Члан 37.
Директпр пбуставља ппступак јавних набавки из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се
нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак
пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба за предметнпм набавкпм збпг шега се неће
ппнављати у тпку исте гпдине, пднпснп наредних щест месеци.
Одлука п пбустави ппступка јавне набавке мпра да садржи разлпге пбуставе ппступка и
пна се дпстљавља ппнуђашима у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа пдлуке.
Накпн кпнашнпсти, а најкасније пет дана пд дана кпнашнпсти Одлуке п пбустави ппступка
јавне набавке, инфпрматишар/другп лице кпје пвласти директпр щкпле пбјављује на Ппрталу
пбавещтеое п пбустави ппступка јавне набавке кпје садржи ппдатке из Прилпга 3К Закпна.
Инфпрматишар/другп лице кпје пвласти директпр щкпле унпси у апликативни спфтвер
ппдатке да је ппступак пбустављен у збирни пбразац п исхпдима ппступка- Образац Б1, а
пдгпварајуће ппдатке п пбустављенпм ппступку у пбразац Б2.
Члан 38.
Кпмисија ппступа пп пријему захтева за защтиту права, у складу са Закпнпм.
Акп је захтев за защтиту права уредан, благпвремен и изјављен пд стране пвлещћенпг
лица, кпмисија за јавну набавку је дужна да на пснпву шиоенишнпг стаоа, у име и за рашун
нарушипца пдлуши п ппднетпм захтеву, такп щтп са примљеним захтевпм за защтиту права
предузима радое на нашин, у рпкпвима и пп ппступку кпји је прпписан Закпнпм.
Члан 39.
Пп истеку рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, накпн дпнпщеое пдлуке п дпдели
угпвпра, пднпснп пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума, пднпснп акп у рпку предвиђеним
Закпнпм није ппднет захтев за защтиту права или је захтев за защтиту права пдбашен или пдбијен,
кпмисија за јавне набавке сашиоава предлпг угпвпра, а исти мпра пдгпварати мпделу угпвпра из
кпнкурсне дпкументације.
Пптписан угпвпр пд стране директпра щкпле, дпставља се ппнуђашу кпјем је дпдељен
угпвпр у рпку пд псам дана, пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
Акп ппнуђаш, кпјем је дпдељен угпвпр, пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, угпвпр
се мпже закљушити са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем.
Угпвпр се сашиоава у дпвпљнпм брпју примерака за пбе стране (пп два или вище).
Члан 40.
Инфпрматишар/другп лице кпје пвласти директпр щкпле пбјављује на Ппрталу јавних
набавки и интернет страници пбавещтеое п закљушенпм угпвпру п јавнпј набавци или пквирнпм
сппразуму, у рпку пд пет дана пд дана закљушеоа угпвпра или пквирнпг сппразума.
Инфпрматишар/другп лице кпје пвласти директпр щкпле унпси у апликативни спфтвер
ппдатак да је ппступак успещнп спрпведен.
Члан 41.
Директпр щкпле пдређује писаним налпгпм лице из реда заппслених , кпје ће врщити
квантитативни и квалитативни пријем дпбара, услуга или радпва, пднпснп кпје ће врщити пстале
пптребне радое у вези са праћеоем изврщеоа угпвпра п јавнпј набавци.
Пријем дпбара, услуга и радпва мпже се врщити и кпмисијски. Кпмисију рещеоем именује
директпр щкпле.
Лице или Кпмисија именпвани за пријем дпбара, услуга или радпва, прпверава:
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-

да ли кплишина исппрушених дпбара, пружених услуга или изведених радпва пдгпвара
угпвпренпм;
да ли врста и квалитет исппрушених дпбара, услуга или радпва пдгпварају угпвпренпм,
пднпснп да ли су у свему у складу са захтеваним технишким спецификацијама и ппнудпм.

Члан 42.
Лице или Кпмисија за пријем дпбара, услуга или радпва, накпн изврщене прпвере
сашиоавају записник шиме се пптврђује пријем пдређене кплишине или тражене врсте дпбара,
услуга или радпва, кап и пријем неппхпдне дпкументације.
Записници се пптписују пд стране заппсленпг или кпмисије из става 1 пвпг шлана и
пвлащћенпг представника друге угпвпрне стране и сашиоавају се у два истпветна примерка, пд
шега пп један примерак задржава свака угпвпрна страна.
У слушају да се утврди да кплишина или квалитет исппруке не пдгпвара угпвпренпм, лице
или кпмисија сашиоава рекламаципни записник, у кпме се навпди у шему исппрука није у складу
са угпвпреним и кпји се дпставља другпј угпвпрнпј страни.
Ппступаое пп рекламацији уређује се угпвпрпм п јавнпј набавци, закпнпм кпјим се уређују
пблигаципни пднпси и другим прпписима кпји уређују пву пбласт.
Члан 43.
Стављаое дпбара на распплагаое кприсницима, врщи се на пснпву дпкумента –
требпваое рукпвпдипца јединица, или лишним преузимаоем уз пптпис примапца. Пријем и пвера
рашуна и других дпкумената, кап и фпрма и садржина захтева за плаћаое, регулисани су
прпписима кпји се пднпсе на рад рашунпвпдства.
Члан 44.
Пдлуку п измени угпвпра дпнпси директпр, у слушају да су разлпзи за измену угпвпра
јаснп и прецизнп пдређени у кпнкурснпј дпкументацији и угпвпру или су предвиђени ппсебним
прпписима.
Одлука п измени угпвпра садржи ппдатке у складу са Прилпгпм 3Л Закпна и пна се
пбјављује на Ппрталу јавних набавки у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа и дпставља се
извещтај Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији.
Пп дпнпщеоу пдлуке, инфпрматишар унпси у апликативни спфтвер пдгпварајуће ппдатке п
измени угпвпра.
Члан 45.
Укпликп друга угпвпрна страна и накпн примљенпг пбавещтеоа п пптреби птклаоаоа
грещке у гарантнпм рпку, не птклпни грещку, прпверава се испуоенпст услпва за реализацију
угпвпрнпг средства финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку.
Укпликп су за тп испуоени услпви, рашунпвпдствп щкпле ће реализпвати средствп
пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку и дпставиће Управи за јавне набавке исправу
п реализпванпм средству пбезбеђеоа.
IV ППСТУПАК НАБАВКИ ЧИЈА ВРЕДНПСТ НЕ ПРЕЛАЗИ 500. 000 динара
Члан 46.
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Набавке шија је прпцеоена вреднпст нижа пд 500.000 динара, спрпвпди лице кпме
директпр щкпле да писани налпг за спрпвпђеое набавке, или Кпмисија за набавку кпју директпр
именује рещеоем и налпжи да спрпведе набавку.
Заппслени кпме је издат писани налпг да спрпведе набавку, мпже исти пдбити акп
је налпг у супрптнпсти са Закпнпм, такп щтп ће писаним путем пбавестити директпра п разлпзима
пдбијаоа.
Лице задуженп да спрпведе набавку, уз налпг дпбија пд директпра прецизну
спецификацију дпбара, услуга или радпва кпји се набављају кап и инфпрмацију п распплпживим
средствима за ту набавку.
Лице из става 3. пвпг шлана, прави листу пптенцијалних ппнуђаша и када је
тп мпгуће врщи истраживаое тржищта и п свим свпјим радоама у ппступку сашиоава записник.
Пре кпнашне реализације набавке, дпставља директпру записник са предлпгпм п најппвпљнијпј
ппнуди, на сагласнпст. Пп дпбијенпј сагласнпсти пд стране директпра, набавка мпже да се
реализује.
V ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЕШТАЈИ
Члан 47.
Евидентираое ппдатака врщи се кпнтинуиранп на нашин утврђен прпписима п јавним
набавкама и пвим правилникпм.
Ппдатке п ппступцима јавних набавки и закљушеним угпвприма п јавним набавкама,
инфпрматишар/другп лице кпје пвласти директпр щкпле дпставља трпмесешни извещтај Управи за
јавне набавке најкасније дп 10-пг у месецу кпји следи пп истеку трпмесешја, у складу са Закпнпм.
Трпмесешни извещтај пптписује директпр щкпле.
Извещтај п изврщеоу плана набавки за претхпдну гпдину се припрема кприщћеоем
апликативнпг спфтвера Управе за јавне набавке и на пснпву извещтаја изврщеоа угпвпра п
набавкама, инфпрматишар/другп лице кпје пвласти директпр щкпле у сарадои са щефпм
рашунпвпдства дпставља Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији најкасније
дп 31. марта текуће гпдине.
Члан 48.
Дпкументација везана за јавне набавке шува се у складу са прпписима кпји уређују пбласт
дпкументарне грађе и архива, најмаое десет гпдина пд истека угпвпренпг рпка за изврщеое
ппјединашнпг угпвпра п јавнпј набавци, пднпснп пет гпдина пд дпнпщеое пдлуке п пбустави
ппступка.

V ЗАВРШНА ПДРЕДБА
Члан 49.
Овај Правилник ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
щкпле.
председница Шкплскпг пдбпра
Ксенија Сулејманпвић
с.р.
Правилник п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке у ОШ „Антпн Скала“
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