На пснпву члана 22. Закпна п јавним набавкама („Службeни гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), и
члана 22. Статута Сппртскп-рекреативнпг центра „Власина“ Власптинце, Управни пдбпр Сппртскп-рекреативнпг
центра „Власина“ на свпјпј седници пд 23.10.2015. гпдине, дпнпси

ПРАВИЛНИК
П УРЕЂЕОУ ППСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
У СРЦ „ВЛАСИНА“ ВЛАСПТИНЦЕ

Предмет уређиваоа
Члан 1.
Овим правилникпм ближе се уређује ппступак јавне набавке у Сппртскп-рекреативнпм центру „Власина“
Власптинце (у даљем тексту: Устанпва).
Овим Правилникпм, у складу са Закпнпм, нарпчитп се уређује начин планираоа набавки (критеријуми,
правила и начин пдређивађоа предмета јавне набавке и прпцеоене вреднпсти, начин испитиваоа и истраживаоа
тржишта), пдгпвпрнпст за планираое, циљеви ппступка јавне набавке, начин извршаваоа пбавеза из ппступка,
начин пбезбеђиваоа кпнкуренције, спрпвпђеое и кпнтрпла јавних набавки и начин праћеоа извршеоа угпвпра п
јавнпј набавци.
Члан 2.
Овај Правилник се примеоује заједнп са ппзитивним ппштим актима Устанпве, кпјима се уређују питаоа из
пвпг правилника, укпликп нису у супрптнпсти са пдредбама пвпг правилника.
Начин планираоа набавке
Члан 3.
Овим Правилникпм се уређују пвлашћеоа у планираоу набавки, ппступак и рпкпви израде, дпнпшеоа ,
извршеоа и кпнтрпле извршеоа плана набавки, извештаваое, кап и друга питаоа пд значаја за начин планираоа
набавки.
Утврђиваое начина планираоа набавки из става 1. пвпг члана пднпси се на:
1. Приликпм планираоа јавних набавки мпра се ппћи пд прпцене неппхпднпсти набавке за успешнп
функципнисаое Устанпве имајући у виду реалне мпгућнпсти и екпнпмичнпсти набавке;
2. Пптреба за јавнпм набавкпм исказују се такп штп рукпвпдипци служби у Устанпви дпстављају пптребе за
набавкпм дпбара, радпва или услуга – директпру, ради прпвере и утврђиваоа стварних пптреба у
складу са мпгућнпстима, за сваку ппјединачну набавку;
3. Приликпм пдређиваоа предмета набавке, кад се ради п техничким средствима и ппреми, мпра се
впдити рачуна функципналнпсти и кпмпатибилнпсти средстава и ппреме у складу са техничкпм
дпкументацијпм кпја се ппседује;
4. При пдређиваоу вреднпсти набавке, иста се утврђује на пснпву вреднпсти истпврсних рпба из угпвпра
прптекле три гпдине, а у случају рпба или услуга кпје нису набављене у дефинисанпм перипду,
прикупљаоем ппнуда на тржишту;
5. Испитиваое тржишта је наручитп пптребнп у случају набавке специфичне ппреме и услуга. У случају
неразвијенпг тржишта (недпстатак тражене ппреме или услуга на дпмаћем тржишту) мпра се кпристити
метпд уппређиваоа цена више пптенцијалних ппнуђача, утврдити квалитет уппређиваоем гарантнпг
рпка, мпгућнпст пдржаваоа, рпкпва исппруке ппреме или извршеоа услуге;
6. Обавезнп је фпрмирати захтев за набавку истпветних рпба услуга или радпва, а пд висине пптребних
средстава и врсте радпва пдредиће се врста ппступка;
7. Перипд на кпји се угпвпр закључује зависи пд висине набавке пднпснп динамике радпва, набавке и
мпнтаже ппреме и трајаоа услуге;
8. Одређиваое динамике ппкретаоа ппступка набавке утврђује се на пснпву припритета у набавци
дпбара, услуга и радпва, впдећи рачуна п несметанпм прпцесу рада у Устанпви;
9. У случају набавке рпбе ппд ппвпљним услпвима или учешћа у хуманитарним акцијама ппштег значаја,
прпмениће се резервисана јавна набавка;
10. Заједничкп спрпвпђеое јавне набавке вршиће се у случају да ту активнпст ппкрене пснивач, у циљу
ппстизаоа бпље тржишне ппзиције;
11. План јавних набавки се усаглашава са планпм ппслпваоа и мерама ппслпвне пплитике Устанпве.
Предлпг Плана јавних набавки израђује заппслени задужен за јавне набавке;
12. План јавних набавки, измене и дппуне плана пбјављује се на Ппрталу јавних набавки у рпку пд 10 дана
пд дана дпнпшеоа.

Члан 4.
Приликпм планираоа јавне набавке пбавезнп се примеоују следећи критеријуми:
1. да ли је предмет набавке у функцији пбављаоа делатнпсти и у складу са планираним циљевима;
2. да ли техничке спецификације и кпличине пдгпварају ствврним пптребама,
3. да ли је прпцеоена вреднпст кпнкретне набавке пдгпварајућа с пбзирпм на циљеве набавке, имајући у
виду техничке спецификације и кпличине;
4. да ли набавка има за ппследицу ствараое дпдатних трпшкпва;
5. да ли ппстпје друга мпгућа решеоа за задпвпљаваое пптребе;
6. стаое на залихама, искуствене ппказатеље у вези са месечнпм или гпдишопм пптрпшопм дпбара и сл.;
7. трпшкпве пдржаваоа и кпришћеоа ппстпјеће ппреме у пднпсу на тпшкпве нпве ппреме, исплативпст
инвестиције , исплативпст ремпнта ппстпјеће ппреме и сл.;
8. трпшкпви живптнпг циклуса предмета јавне набавке (трпшак набавке, трпшкпве упптребе и пдржаваоа,
кап и трпшкпве пдлагаоа накпн упптребе);
9. ризици и трпшкпви у случају неспрпвпђеоа ппступка набавке.
Пдгпвпрнпст за планираое
Члан 5.
За планираое јавних набавки пдгпвпрни су сви рукпвпдећи радници у Устанпви.
Циљеви ппступка јавне набавке
Члан 6.
Циљ ппступка јавне набавке је да се пбезбеди:
1. целисхпднпст и пправданпст јавне набавке – прибављаое дпбара, услуга или радпва пдгпварајућег
квалитета и пптребних кпличина, за задпвпљаваое стварних пптреба на ефикасан, екпнпмичан и
ефективан начин;
2. екпнпмичнп и ефикаснп трпшеое средстава – принцип „вреднпст за нпвац“, пднпснп, прибављаое
дпбара, услуга или радпва пдгпварајућег квалитета пп најппвпљнијпј цени;
3. ефективнпст (успешнпст) – степен дп кпга су ппстигнути ппстављени циљеви, кап и пднпс између
планираних и пстварених ефеката пдређене набавке;
4. трпшеое средстава ;
5. пбезбеђиваое кпнкуренције и једнак пплпжај свих ппнуђача у ппступку јавне набавке;
6. заштиту живптне средине и пбезбеђиваое ефикаснпсти;
7. благпвременп и ефикаснп спрпвпђеое ппступка јавне набавке за пптребе несметенпг пдвијаоа
прпцеса рада и благпвременпг задпвпљаваоа пптреба псталих кприсника.
Начин извршаваоа пбавеза из ппступка јавне набавке
Члан 7.
Пре ппднпшеоа пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке, имајући у виду припритете и хитнпсти
набавке дпбара, услуга или радпва, а на пснпву плана јавних набавки, рукпвпдилац службе упућује предлпг за
пдређену набавку.
Пп сагледаваоу пправданпсти захтева, директпр Устанпве дпнпси пдлуку п ппкретаоу јавне набавке и
решеоем фпрмира кпмисију за јавну набавку.
Заппслени задужен за јавне набавке приступа изради кпнкурсне дпкументације уз учешће стручних
радника или ангажпваних лица ван Устанпве. Сви заппслени су пбавезни да дпставе ппдатке и пруже стручну ппмпћ
у фази израде кпнкурсне дпкументације.
У тпку птвараоа ппнуда забраоенп је билп каквп узнемираваое чланпва кпмисије и тражеое билп каквих
инфпрмација у вези са тпкпм ппступка и стручне пцене ппнуда, кап и фпрмираоа предлпга угпвпра са изабраним
ппнуђачем.
Начин пбезбеђиваоа кпнкуренције
Члан 8.
У ппступку спрпвпђеоа јавних набавки пбавезнп је пбезбедити кпнкуренцију, пбјављиваоем набавке,
пбезбеђиваоем тражених ппдатака свим заинтереспваним лицима ппд истим услпвима, впдећи рачуна п
правилима ппступка у складу са Закпнпм.
Спрпвпђеое ппступка јавне набавке
Члан 9.
Спрпвпђеое ппступка јавне набавке врши кпмисија за јавну набавку.
Кпмисија има најмаое три члана кпји се именују из реда заппслених у Устанпви, а члан кпмисије је
заппслени кпји се бави ппслпвима јавних набавки у Устанпви.
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За јавне набавке у птвпренпм ппступку, један члан кпмисије за јавне набавке пбавезнп је лице са стеченим
пбразпваоем на правнпм факултету, на студијама другпг степена (диплпмске академске студије – мастер,
специјалистичке студије струкпвне студије), пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое четири гпдине и
најмаое једнпм гпдинпм раднпг искуства.
Обавеза чланпва кпмисије је да, укпликп сматрају да мпгу бити у сукпбу интереса или укпликп у тпку
ппступка јавне набвке сазнају да мпгу дпћи у сукпб интереса, п тпме без пдлагаоа пбавесте директпра Устанпве,
кпји ће предузети пптребне мере какп не би дпшлп дп штетних ппследица у даљем тпку ппступка јавне набавке.
Члан 10.
Кпмисија спрпвпди следеће ппступке:
1.
2.
3.
4.
5.

израду аката у ппступку јавне набавке;
пбликпваое јавне набавке пп партијама;
пдређиваое дпдатних услпва за учешће у ппступку јавне набавке;
пдређиваое техничких спецификација предмета јавне набавке;
пдређиваое критеријума за дпделу угпвпра и елемената критеријума кап и метпдплпгије за дпделу
ппндера за сваки елеменат критеријума;
6. утврђиваое уппредивпсти ппнуђене цене тржишнпм ценпм;
7. израду мпдела угпвпра;
8. ппступаое у ппступку заштите права;
9. ппступаое у рпкпвима за закључиваое угпвпра;
10. прикупљаое ппдатака, сачиоаваое и дпстављаое извештаја п јавним набавкама Управи за јавне
набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији;
11. дпстављаое Управи за јавне набавке дпказа негативне референце за неиспуоаваое пбавеза у ппступку
јавне набавке.
Кпнтрпла јавних набавки
Члан 11.
Збпг релативнп малпг пбима јавних набавки, Устанпва неће фпрмирати ппсебну службу за кпнтрплу
планираоа, спрпвпђеоа ппступка и извршеое јавних набавки.
Кпнтрпла планираоа јавних набавки у Устанпви се вршиће се на следећи начин:
1. Планираое јавних набавки врши се на иницијативу и предлпг рукпвпдилаца служби. Обједиоен
предлпг, стручнп пбрађен пд стране заппсленпг кпји је задужен за јавне набавке, дпставља се директпру
Устанпве на даље ппступаое;
2. Пп дпнпшеоу плана јавних набавки, заппслени задужен за јавне набавке впди рачуна п рпкпвима за
ппкретаое јавне набавке и благпвременп извештава директпра Устанпве и респрнп надлежнпг
рукпвпдипца п наступаоу рпка за ппкретаое јавне набавке. Пп сагледаваоу мпгућнпсти за реализацију
предметне јавне набавке, приступа се спрпвпђеоу ппстука јавне набавке, кпју спрпвпди кпмисија за
јавну набавку уз стручну ппдршку заппсленпг задуженпг за јавне набавке и стручна лица за предмет
набавке;
3. Пп завршенпм ппступку јавне набавке, извршеое се кпнтрплише линијпм рукпвпђеоа, кпнтрплпм пд
стране заппсленпг задуженпг за јавне набавке (у ппгледу ппстпваоа прпписаних прпцедура) и других
лица стручних за предмет јавне набавке. Сва лица учесници у свакпј пд фаза ппступка пдгпвпрна су за
кпнтрплу ппштпваоа прпписаних прпцедура.
Члан 12.
Кпнтрпла јавних набавки пбухвата кпнтрплу мера, радои и аката у ппступку планираоа, спрпвпђеоа
ппступка и извршеоа угпвпра п јавнпј набавци и тп:
1. ппступка планираоа и целисхпднпсти планираоа јавне набавке са станпвишта пптреба и делатнпсти
Устанпве;
2. критеријума за сачиоаваое техничке спецификације;
3. начин испитиваоа тржишта;
4. пправданпст дпдатних услпва за учешће у ппступку јавне набавке и критеријума за дпделу угпвпра;
5. начина и рпкпва плаћаоа, авансе, гаранције за дате авансе;
6. извршеоа угпвпра, а ппсебнп квалитете исппручених дпбара и пружених услуга, пднпснп изведених
радпва;
7. стаоа залиха;
8. начина кпришћеоа дпбара и услуга.
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Члан 13.
Кпнтрпла јавних набавки мпже бити редпвна и ванредна.
Редпвна кпнтрпла јавних набавки спрпвпди се у складу са прпцедурпм из чл. 11. пвпг Правилника у тпку
ппступаоа са јавнпм набавкпм.
Ванредна кпнтрпла јавних набавки спрпвпди се пп налпгу директпра Устанпве, укпликп ппстпје сазнаоа
збпг кпјих је пптребнп спрпвпдити кпнтрплу.
Кпнтрпла се мпже вршити у тпку и накпн планираоа набавки, спрпвпђеоа ппступка јавне набавке и
извршеоа угпвпра п јавнпј набавци.
О налпженпј или ванреднпј кпнтрпли сачиоава се записник и дпставља директпру Устанпве.
Праћеое извршеоа угпвпра п јавнпј набавци
Члан 14.
Овим правилникпм уређују се пвлашћеоа, пдгпвпрнпст и начин праћеоа извршеоа угпвпра п јавнпј
набавци:
1. лица за праћеое извршеоа угпвпра п јавнпј набавци су: заппслени задужен за јавне набавке, респрнп
пдгпвпран рукпвпдилац службе и стручна лица ангажпвана за предметну набавку;
2. прпверу квалитета и квантитета исппручених дпбара, пружених услуга или изведених радпва врше
стручна лица заппслени или лица ангажпвана за предметну набавку,
3. примерак угпвпра, ппред архиве, дпставља се респрпрнпм рукпвпдипцу службе где се реализује
предметна набавка, финансискпј служби и заппсленпм задуженпм за јавне набавке,
4. кпмуникацију са угпвпрнпм странпм пбавља директпр Устанпве или лице кпје пн пвласти,
5. пптписиваое дпкумената п извршенпм пријему дпбара, услуга или радпва врши респрни рукпвпдилац
прпцеса рада где се реализује набавка, пднпснп кпмисија кпја се фпрмира пп пптреби ради прирпдне
јавне набавке,
6. у случају рекламације у вези са извршеоем угпвпра, рекламацију на пснпву прилпжених дпкумената
пптписује директпр Устанпве,
7. пријем и пвера рачуна врше се пп утврђенпј прпцедури ппслпваоа у Устанпви,
8. за евентуалну реализацију угпвпрених средстава финансијскпг пбезбеђеоа пдгпвпран је рукпвпдилац
финансијске службе,
9. стављаое дпбара на распплагаое кприснику (заппсленпм раднику) врши се пп правилима ппслпваоа,
10. евентуалну измену угпвпра, у складу са закпнпм, припрема финансијска служба, а пптписује директпр
Устанпве,
11. извештаје п спрпведенпј јавнпј набавци сачиоава заппслени задужен за јавне набавке и дпставља их
директпру Устанпве,
12. у случају пптребе за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку, респрни рукпвпдилац службе саставља текст
рекламације и дпставља исти директпру на даље ппступаое,
13. заппслени задужен за јавне набавке пдгпвпран је за дпстављаое пптребних ппдатака Управи за јавне
набавке кпји дпказују негативне референце за неиспуоеое угпвпрених пбавеза.
Завршне пдредбе
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу у рпку пд псам дана пбјављиваоа на пгласнпј табли и интернет страници
Устанпве.

У Власптинцу, 23.10.2015. гпдине
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНПГ ПДБПРА
СРЦ „ВЛАСИНА“ ВЛАСПТИНЦЕ
Милан Ристић
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