ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број: 39/20
02.09.2020. год.
Крушевац

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласникРС“, бр. 91/2019)
и члана 51. Статута, Управни одбор Општа болница Крушевац, на садници одржаној дана
02.09.2020.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРЕДМЕТУРЕЂИВАЊА
Члан 1.
Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке (у даљем тексту
Правилник) ближе се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин
одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања
тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања
обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних
набавки и начин праћења извршења уговора о јавној набавци унутар Опште болнице
Крушевац.
На питања која нису регулисана овим Правилником сходно се примењују
одговарајуће одредбе Закона и прописа донетих на основу Закона који уређују дату
материју.
Правилником се уређује и поступак набавке добара, услуга или радова на које се
не примењују одредбе Закона.
Основне одредбе
Правилник се односи на сва лица која обављају послове јавне набавке и све
организационе јединице у Општој болници Крушевац.које су у складу са важећом
законском регулативом и унутрашњим општим актима, укључене у планирање
набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних
набавки.
Руководиоци свих организационих јединица су у обавези да упознају своје запослене
са обавезама, правилима и начином поступања прописаним овим Правилником.
Појмови и значење израза
Члан2
Поједини изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:
-Јавнанабавкаје:
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1)
набавканаосновууговораојавнојнабавцидобара,
услугаилирадовакојенабављаједаниливишејавнихнаручилацаодпривреднихсубјекатакојесутин
аручиоциодабралибезобзирадалисудобра, услугеилирадовинамењенизајавнесврхе;
2)
набавканаосновууговораојавнојнабавцидобара,
услугаилирадовакојенабављаједаниливишесекторскихнаручилацаодпривреднихсубјекатакојес
утинаручиоциодабрали,
подусловомдасудобра,
услугеилирадовинамењениобављањунекеодсекторскихделатности.
-Набавканакојусезаконнепримењујејенабавкадобара,
услугаилирадова,
потребнихзаобављањеделатностиОпшта
болница
Крушевац,
изузетиходприменеодредабаЗакона.
-Пословијавнихнабавкисупланирањејавненабавке,
спровођењепоступкајавненабавке,
израдаконкурснедокументације,
израдаакатаупоступкујавненабавке;
израдауговораојавнојнабавци,
праћењеизвршењајавненабавке,
каоисвидругипословикојисуповезанисапоступкомјавненабавке.
Помоћнипословијавненабавкесупословикојисесастојеупружањуподршкепословиманабавке.
Планјавнихнабавкијегодишњипланјавнихнабавкикојисадржиподаткеопредметујавненабавке
иCPVознаку,
процењенувредностјавненабавке,
врступоступкајавненабавке,
оквирновремепокретањапоступка.
-Привредни субјект је свако лице или група лица, које на тржишту нуди добра, услуге или
радове.
-Понуђачјепривреднисубјекткаои
сваколицеилигрупалица,
којенатржиштунудидобра,
услугеилирадовеикојијеподнеопонуду.
-Добављач је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о јавној набавци
Уговоројавнојнабавцијетеретниуговорзакљученуписанојформиизмеђуједногиливишепонуђа
чаиједногиливишенаручилацакојизапредметиманабавкудобара,
пружањеуслугаилиизвођењерадова.
-Оквирниспоразумјеспоразумизмеђуједногиливишенаручилацаиједногиливишепонуђача,
којимсеутврђујуусловииначиндоделеуговоратокомпериодаважењаоквирногспоразума,
посебноупогледуценеигдејеприкладноколичине.
Уговоројавнојнабавци,
односнооквирниспоразумзакључујесенаконспроведеногпоступкајавненабавкепрописаногови
мзаконом, иускладусаначелимајавненабавке, односнонакондоношењаодлукеододелиуговора,
односноодлукеозакључењуоквирногспоразумаиурокупредвиђенимзаконом.
Уговоројавнојнабавциизвршавасеускладусаусловимакојисуодређениудокументацијионабавци
иизабраномпонудом.
-Конкурсна документација је документација која садржи техничке спецификације, услове
уговора, обрасце докумената које подносе привредни субјекти, информације о прописаним
обавезама и другу документацију и податке од значаја за припрему и подношење пријава и
понуда;
-Послови централизоване јавне набавке су послови који се спроводе, у једном од следећих
облика:
(1)
прибављање добара или услуга намењених наручиоцима;
(2)
додела уговора о јавној набавци или закључивање оквирних споразума за добра,
услуге или радове које ће користити наручиоци;
2

-е-Certis је електронски систем Европске комисије који садржи базу података о доказима који
се достављају у поступцима јавне набавке и телима надлежним за њихово издавање у
државама чланицама Европске уније;
-Општи речник набавке (Common Procurement Vocabulary – CPV) је јединствени систем
класификације предмета јавне набавке који се примењује у поступку јавне набавке којим се
истовремено обезбеђује усклађеност са другим постојећим класификацијама;
-Искључивo прaвo je прaвo нa oснoву кojeг oдрeђeнo лицe jeдинo мoжe oбaвљaти oдрeђeну
дeлaтнoст нa oдрeђeнoм гeoгрaфскoм пoдручjу, a кoje je дoдeљeнo или прoизилaзи из зaкoнa,
пoсeбнoг прoписa или пojeдинaчнoг aктa, oднoснo угoвoрa или спoрaзумa, кojи je дoнeлa,
oднoснo зaкључилa Рeпубликa Србиja, тeритoриjaлнa aутoнoмиja или лoкaлнa сaмoупрaвa;
-Пoнуђeнa цeнa je цeнa кojу пoнуђaч oдрeђуje у пoнуди, изрaжeнa у динaримa, у кojу су
урaчунaти сви трoшкoви кojи сe oднoсe нa прeдмeт jaвнe нaбaвкe и кojи су oдрeђeни
кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм;
-Упoрeдивa тржишнa цeнa je цeнa нa рeлeвaнтнoм тржишту, узимajући у oбзир прeдмeт
jaвнe нaбaвкe, рaзвиjeнoст тржиштa, услoвe из кoнкурснe дoкумeнтaциje, кao штo су нaчин
плaћaњa, кoличинe, рoк испoрукe, рoк вaжeњa угoвoрa, срeдствo oбeзбeђeњa, гaрaнтни рoк и
сл.;
-Критeриjум je мeрилo кoje сe кoристи зa врeднoвaњe, упoрeђивaњe и oцeњивaњe пoнудa;
-Блaгoврeмeнa пoнудa je пoнудa кoja je примљeнa oд стрaнe нaручиoцa у рoку oдрeђeнoм у
пoзиву зa пoднoшeњe пoнудa;
Циљеви Правилника
Члан3.
ЦиљправилникајеспровођењенабавкиускладусаЗаконом,
обезбеђењепредузимањасвихпотребнихмеразаспречавањекорупције исукобаинтереса.
Општициљевиовогправилникасу:
1. јасноипрецизноуређивањеиусклађивањеобављањасвихпословајавнихнабавки,
анарочитопланирања,
спровођењапоступкаипраћењаизвршењауговораојавнимнабавкама;
2. утврђивањеобавезеписанекомуникацијеиобјављивањанаПорталујавнихнабавкиупосту
пкујавненабавкеиувезисаобављањемпословајавнихнабавки;
3. евидентирањерадњииакататокомпланирања,
спровођењапоступкаиизвршењауговораојавнимнабавкама;
4. уређивањеовлашћењаиодговорностиусвимфазамајавнихнабавки;
5. дефинисањеусловаиначинапрофесионализацијеиусавршавањазапосленихкојиобављају
пословејавнихнабавки,
сациљемправилног,
ефикасногиекономичногобављањапословаизобластијавнихнабавки;
6. дефинисањеопштихмеразаспречавањекорупцијеујавнимнабавкама.
Начела
Члан 4.
Наручилац је у примени овог Правилника обавезан да поступа на економичан и
ефикасан начин, да обезбеди конкуренцију, једнак положај свих привредних субјеката, без
дискриминације, као и да поступа на транспарентан и пропорционалан начин, односно да
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обезбеди да се набавка добара, услуга и радова врши са што мање трошкова, а у складу са
објективним потребама Опште болница Крушевац .
Начело економичности и ефикасности
Наручилац је дужан да набавља добра, услуге или радове одговарајућег квалитета
имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке, односно економично трошење јавних
средстава.
Начело обезбеђивања конкуренције и забране дискриминације
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију са намером да одређене привредне
субјекте неоправдано доведе у повољнији или неповољнији положај, а нарочито коришћењем
дискриминаторских критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, техничких
спецификација и критеријума за доделу уговора.
Наручилац не може да одређује услове који би директно или индиректно значили
националну, територијалну ил
и личну дискриминацију међу привредним субјектима
Начело транспарентности поступка јавне набавке
Наручилац је дужан да обезбеди транспарентност поступка јавне набавке поштујући
обавезе из овог Правилника.
Начело једнакости привредних субјеката
Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај
свим привредним субјектима.
Начело пропорционалности
Наручилац је дужан да јавну набавку спроведе на начин који је сразмеран предмету
јавне набавке и циљевима које треба да постигне.
Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта у поступку јавне набавке,
техничке спецификације, критеријуми за доделу уговора и рокови, као и докази морају да
буду сразмерни обиму, природи и сложености јавне набавке и уговора који произлази из те
набавке.
НАЧИНПЛАНИРАЊАНАБАВКИ
Члан 5.
Правилникомсеуређујупоступак,
роковиизрадеидоношењапланајавнихнабавкииизменапланајавнихнабавки,
извршењејавнихнабавки,
надзорнадизвршењем,
извештавање,
овлашћењаиодговорносторганизационихјединица,
односнолицакојаучествујуупланирању,
асходнонаведеномикоднабавкинакојесезаконнепримењује,
односнокоднабавкидруштвенихидругихпосебнихуслуга,
каоидругапитањаодзначајазапоступакпланирања, ускладусаЗаконом.
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Члан 6.
ПланјавнихнабавкисадржиобавезнеелементепрописанеЗакономиморабитиусаглашенса
финансијскимпланомнаручиоца.
Планјавнихнабавкиисвењеговекаснијеизменеилидопуне,
доносиУправни
одборускладусаправилимаоњеговомсачињавању,
објављивањунаПорталујавнихнабавкиидостављањукојасупрописанаЗаконом.
Садржина,
начинизраде,
објављивањенаПорталујавнихнабавкиидостављањаПланајавнихнабавки (чл 88. Закона),
изменеидопунеплана, прописани суЗакономиУпутствомобјављенимнаПорталујавнихнабавки
(https://jnportal.ujn.gov.rs/).
Планјавнихнабавки, сходночлану 88. Законаојавнимнабавкама, садржијавненабавке.
Начинпланирањаиспровођењанабавкинакојесезаконнепримењује,
регулисане
суинтернимактом, прописанимчланом 49. став 2. Закона.
Критеријумизапланирањенабавки
Члан7.
Критеријумикојисепримењујузапланирањесвакенабавкесу:
1. далијепредметјавненабавкеуфункцијиобављањаделатностииускладусапланиранимциљ
евимакојисудефинисаниурелевантнимдокументима
(прописи,
стандарди,
годишњипрограмипословања, усвојенестратегије...)
2. далитехничкеспецификацијеиколичинеодређеногпредметајавненабавкеодговарајуства
рнимпотребаманаручиоца;
3. далијепроцењенавредностјавненабавкеодговарајућасобзиромнациљевенабавке,
аимајућиувидутехничкеспецификације,
неопходнеколичинеистањенатржишту
(ценаиосталиусловинабавке);
4. далијавнанабавкаимазапоследицустварањедодатнихтрошкова,
коликајевисинаикаквајеприродатихтрошковаидалијекаотакваисплатива;
5. далипостоједругамогућарешењазазадовољавањеистепотребеикојесупредностиинедост
ацитихрешењауодносунапостојеће;
6. стањеназалихама,
односнопраћењеианализапоказатељаувезисапотрошњомдобара
(дневно, месечно, квартално, годишњеисл);
7. прикупљањеианализапостојећихинформацијаибазаподатакаодобављачимаизакључени
муговорима;
8. праћењеипоређењетрошковаодржавањаикоришћењапостојећеопремеуодносунатрошко
веновеопреме, исплативостинвестиције, исплативостремонтапостојећеопремеисл;
9. трошковиживотногциклусапредметајавненабавке
(трошакнабавке,
трошковиупотребеиодржавања, каоитрошковиодлагањанаконупотребе);
10. ризициитрошковиуслучајунеспровођењапоступкајавненабавке,
каоитрошковиалтернативнихрешења.
Начин исказивања потреба, провера исказаних потреба и утврђивање стварних потреба
предмета набавке
Члан 8.
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Организациона јединица која је задужена за координацију поступка планирања (у
даљем тексту: носилац планирања), упућује осталим учесницима Захтев за достављањем
податакапријављивања потреба за предметима набавки.
Члан 9.
Одређивањем предмета набавке као и критеријума који су од значаја за редослед
приоритета набавки, оцену оправданости исказаних потреба и процену вредности набавке,
одређују се полазни елементи за планирање потреба који се базирају на: подацима о
извршеним набавкама, стању залиха и очекиваним променама у складу са развојним
циљевима, као и релевантни подаци у вези са пројекцијом других релевантних тржишних
кретања у планској години.
Начелници служби и одељења Опште болнице Крушевац су полазни субјекти од којих
креће иницијатива за утврђивањем стварних потреба за набавком добара, услуга или радова и
они су дужни да носиоцу планирања до краја године доставе податке о својим
потребама.Носилац планирања на основу достављених података, врши анализу и даје
предлог носиоцима израде финансијског плана да у складу са уговореним средствима,израде
План јавних набавки. Планирање се врши на основу извршења из претходне године а у
складу са уговореним и расположивим средствима предвиђеним у финансијском плану.
Члан 10.
Поступакпланирањаорганизационејединицезапочињуутврђивањемстварнихпотребазап
редметиманабавки,
неопходнихзаобављањередовнихактивностиизделокругаодређенеогранизационејединице,
икојесуускладусапостављенимциљевима.
Стварнепотребезапредметиманабавкиорганизационејединицеодређујуускладусакритер
ијумимазапланирањејавнихнабавки.
Проверуусклађеностиисказанихпотребесакритеријумимазапланирањенабавкивршинос
илацпланирања,
којинаконизвршенепровереобавештаваорганизационејединицеосвимевентуалним,
уоченимнеслагањимапотребасакритеријумимазапланирањенабавки.
Правилаиначинодређивањапредметанабавкеитехничкихспецификацијапредметанабавк
е
Члан 11.
Предметнабавкесудобра,
услугеилирадовикојисуодређениускладусаЗакономиОпштимречникомнабавки (CPV).
ТехничкимспецификацијамасепредметнабавкеодређујеускладусаЗакономикритеријумимазапл
анирањенабавки,
којимасупредвиђенекарактеристикедобара,
услугаилирадовакојисупредметнабавке,
описаненаједноставан,
јасан,
објективан,
разумљивилогичноструктуиранначин,икојиодговарапотребаманаручиоца.
Правилаиначинодређивањапроцењеневредностијавненабавке
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Члан 12.
Процењенавредностјавненабавкеисказујесеудинарима, безпорезанадодатувредност.
Процењенавредностјавненабавкеобухватаукупниплативиизноспонуђачу,
аобухватапроценуукупнихплаћањакојећеизвршитинаручилац,
укључујућисвеопцијеуговораимогућепродужењеуговора,
уколикојепредвиђеноуконкурснојдокументацији.
Процењенавредностјавненабавкеодређујесеускладусатехничкимспецификацијамаутвр
ђеногпредметанабавкеиутврђенимколичинама,
акаорезултатпретходногискустваунабавциконкретногпредметанабавкеиспроведеногиспитива
њаиистраживањатржишта.
Начиниспитивањаиистраживањатржиштапредметанабавке
Члан 13.
Организационејединицеиспитујуиистражујутржиштезасвакипојединачнипредметнаба
вкеиспитивањемстепенаразвијеноститржишта,
упоређивањемценавишепотенцијалнихпонуђача, квалитета, путемистраживањанаинтернету,
испитивањаискуставадругихнаручилаца, периодагаранције, начинаитрошковаодржавања,
роковаиспоруке,
важећихпрописаистандарда,
могућностинатржиштузазадовољавањепотребанаручиоцаинадругипогоданначин,
имајућиувидусвакипојединачнипредметнабавке.
Организационејединицеиспитујуиистражујутржиште,
узимајућиуобзирсвакипојединачнипредметнабавке, наједаниливишеследећихначина:
испитивањемпретходнихискуставаунабавциистогпредметанабавке
(постојећеинформацијеибазеподатакаодобављачимаиуговорима);
истраживањемпутеминтернета
(ценовниципонуђача,
Порталјавнихнабавки,
сајтовидругихнаручилаца,
сајтовинадлежнихинституцијазаобјавурелевантнихинформацијаотржишнимкретањима...);
- испитивањеискуставадругихнаручилаца;
- надругиодговорајућиначин,.
Процењенавредностјавненабавкеодређенаускладусаначиномиспитивањаиистраживања
тржиштапредметанабавкеморабитивалиднаувремепокретањапоступкајавненабавкезасвакикон
кретанпредметнабавке.
Испитивањеиистраживањатржиштаморајусевршитинаобјективанисистематичанначин,
посебноводећирачунаоначелуједнакостипонуђача.
Одређивањеодговарајућеврстепоступкаи
утврђивањеистоврсностијавненабавке
Члан 14.
Носилацпланирања,
наконутврђивањаспискасвихпредметајавнихнабавки,
одређујеукупнупроцењенувредностистоврснихјавнихнабавкинанивоучитавогнаручиоца.
Носилацпланирањаодређујеврступоступказасвакипредметнабавке,
ускладусаукупномпроцењеномвредношћуистоврснејавненабавке,
иускладусадругимодредбамаЗакона.
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Ускладусапретходнодефинисаномврстомпоступка,
носилацпланирањаобједињујесвеистоврснејавненабавкеујединственипоступак,
гдегодјетомогуће, имајућиувидудинамикупотребаиплаћања.

Начинодређивањапериоданакојисеуговоројавнојнабавцизакључује
Члан 15.
Организационејединицеодређујупериоднакојисеуговоројавнојнабавцизакључује,
ускладусаважећимпрописимаиреалнимпотребаманаручиоца,
начеломекономичностииефикасности,
акаорезултатистраживањатржиштасвакогпредметанабавке.
Одређивањединамикепокретањапоступкајавненабавке
Члан 16.
Динамикупокретањапоступакајавнихнабавкиодређујеносилацпланирања,
ускладусапретходнодефинисанимоквирнимдатумимазакључењаиизвршењауговора,
аимајућиувидуврступоступкајавненабавкекојисеспроводизасвакипредметнабавке,
објективнероковезаприпремуидостављањепонуда,
каоипрописанероковезазахтевзазаштитуправа.
Израдаидоношењепланајавнихнабавки
Члан 17.
Планирање набавки за наредну годину се одвија у текућој години, паралелно са
израдом Плана рада и финансијског плана за наредну годину.
Све унутрашње организационе јединице Опште болнице Крушевац приликом израде
Плана рада и финансијског плана, достављају у писаном облику планиране потребе за
наредну годину. Потребе морају бити исказане у одговарајућим количинским јединицама,
описаних карактеристика, квалитета и динамике потреба, са образложењем разлога и
сврсисходности набавке. Лицa задужена за израду плана вршe прикупљање, проверу
исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку набавку појединачно.
организационејединицеутврђујуиисказујупотребезапредметимајавнихнабавкидостављајуопис
епредметанабавки, количинеиобразложењакојасуодзначајазаоценуоправданости
- организационејединицедостављајуносиоцупланирањадокументсаисказанимпотребама
носилацпланирањапровераваисказанепотребе
(вршиформалну,
рачунскуилогичкуконтролупредложенихпредмета,
количина,
процењеневредности,
каоиосталихподатака, ипредлажењиховеисправке) иотомеобавештаваорганизационејединице
носиоц
планирања
разматраусклађеностпријављенихпотребапредметајавнихнабавкисастварнимпотребаманаруч
иоца,
апресвегасастратешкимприоритетима,
усвојенимоперативнимциљевимаиодобренимпројектимаиоцењујеоправданостпријављенихпо
треба.
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носилацпланирањавршиусклађивањаисачињаваПредлогпланајавнихнабавкинанивоунаручиоц
а, ускладусаЗакономиподзаконскимактом
носилацпланирањадостављаПредлогпланајавнихнабавкиорганизационојјединициучијемсудел
округупословирачуноводстваифинансијарадиусаглашавањасафинансијскимпланомнаручиоца
организационајединицаучијемсуделокругупословирачуноводстваифинансијаразматраусаглаш
еностПредлогапланајавнихнабавкисарасположивимсредствимаизнацртафинансијскогпланаио
бавештаваРуководиоцанаручиоцаоевентуалној потребиусклађивања
УсаглашавањесанацртомфинансијскогпланаиизрадаПредлогапланајавнихнабавки
Члан 18.
Обавезе,
овлашћењаиодговорностиучесникаупланирањууовојфазисудефинисанитакоштоупредвиђеном
року:
носилацпланирањанаосновуредаприоритетанабавки,
критеријумаимерилаунапредодређенихинструкцијамазапланирање,
достављаорганизационимјединицамаобразложенипредлогпотребнихкорекцијаПредлогаплана
јавнихнабавкирадиусклађивањасапредлогомфинансијскогплана
организационејединицедостављајупредлогекорекцијаПредлогапланајавнихнабавкиносиоцупл
анирања
носилацпланирањауносикорекцијеПредлогапланајавнихнабавкиинаконусклађивањасапредлог
омфинансијскогплана,
припремаПредлогпланајавнихнабавкикојидостављаруководиоцунаручиоца.
Члан19.
ОдговорнолицедоносиПланјавнихнабавкипослеусвајањаФинансијскогплана,анајкасниј
едо31.јануара текуће године.
Члан 20.
Планјавнихнабавкиносилацпланирањадостављаорганизационимјединицаманакондоно
шења.
Планјавнихнабавкиисвењеговеизменеидопуненосилацпланирањаобјављујеелектронск
импутем,
наПорталујавнихнабавкиинасвојојинтернетстранициурокуоддесетданаодданадоношења.
НаручилацниједужандаобјавипроцењенувредностјавненабавкеиподаткеизПланајавних
набавкикојипредстављајупословнутајнуусмислузаконакојимсеуређујезаштитапословнетајнеи
литајнеподаткеусмислузаконакојимсеуређујетајностподатака.
Члан 21.
ИзменеидопунеПланајавнихнабавкидоносесеупоступкукојијепрописанзадоношењеПл
анајавнихнабавки, услучајевимапрописанимЗаконом.
Изменомидопуномпланајавнихнабавкисматрасепланирањеновејавненабавке,
изменапредметајавненабавкеиповећањепроцењеневредностијавненабавкезавишеод 10%.
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Одређивање периода трајања уговора
Члан 21.
Уговори се по правилу закључују на период од 12 месеци, а може се закључити и на
дуже од 12 месеци, у зависности од предмета набавке и објективних потреба Опште болнице
Крушевац.
Одлуку о периоду трајања уговора доноси директор Опште болнице Крушевацу
складу са законом, а на предлог тима за планирање, а све у складу са Уредбом о
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности
за закључење одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више
година.
Надзорнадизвршењемпланајавнихнабавки
Члан 22.
Носилацпланирањаиучеснициупланирањууделукојисупланиралисудужнидапратеизвр
шењеПланајавнихнабавкипоразличитимкритеријумима (позицијиплана, предметунабавке,
врстипоступка,
бројузакљученихуговора,
добављачима,
реализацијииважењупојединачнихуговораисл).
Носилацпланирања,
усклопуинструкцијазапланирање,
требадапружиупутствоорганизационимјединицамаувезисаначиномироковимазапраћењаидост
ављањаподатакаоизвршењупланајавнихнабавки, заодређенепредметенабавки.
Праћењереализацијеомогућаваанализуостваренихрезултата,
прецизнијеисигурнијепланирањеубудућемпериоду,
теповећањеефикасностииквалитетапословнихпроцесаузуштедекојепроизлазеизпрофесионалн
огприступапроцесуосмишљеногпланирања.
ЦИЉЕВИПОСТУПКАЈАВНЕНАБАВКЕ
Члан 23.
Упоступкујавненабавкеморајубитиостваренициљевипоступкајавненабавкекојисеоднос
ена:
1)
целисходностиоправданостјавненабавке
–
прибављањедобара,
услугаилирадоваодговарајућегквалитетаипотребнихколичина,
зазадовољавањестварнихпотребанаручиоцанаефикасан, економичаниефективанначин;
2) економичноиефикаснотрошењејавнихсредстава – принцип „вредностзановац”,
односноприбављањедобара,
услугаилирадоваодговарајућегквалитетапонајповољнијојцени;
3) ефективност (успешност) – степендокогасупостигнутипостављенициљеви,
каоиодносизмеђупланиранихиостваренихефекатаодређенејавненабавке;
4) транспарентнотрошењејавнихсредстава;
5) обезбеђивањеконкуренцијеиједнакположајсвихпонуђачаупоступкујавненабавке;
6) заштитуживотнесрединеиобезбеђивањеенергетскеефикасности;
7)
благовременоиефикасноспровођењепоступкајавненабавкезапотребенесметаногодвија
њапроцесараданаручиоцаиблаговременогзадовољавањапотребаосталихкорисника.
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8)
пропорционалност
–
набавкасеспроводинаначинкојијесразмеранпредметујавненабавкеициљевимакојетреба
дапостигне.Критеријумизаквалитативниизборпривредногсубјектаупоступкујавненабав
ке,
техничкеспецификације,
критеријумизадоделууговораирокови,
каоидоказиморајудабудусразмерниобиму,
природиисложеностијавненабавкеиуговоракојипроизлазиизтенабавке.

ДОСТАВЉАЊЕ,
ПРИЈЕМПИСМЕНАИКОМУНИКАЦИЈАУПОСЛОВИМАЈАВНИХНАБАВКИ
Члан 24.
Комуникација и размена података у поступку јавне набавке Опште болнице Крушевац,
као Наручиоца и Корисника Портала, са понуђачима и надлежним државним органима и
установама обављаће се преко Портала јавних набавки, у свему у складу са Упутством за
коришћење портала јавних набавки (Службени гласник РС, број 93/20 од 01.07.2020.) (у
даљем тексту: Упутство)
Портал омогућава Корисницима Портала упис података, обраду података, слање на
објављивање, објављивање докумената, комуникацију и размену података упоступцима
јавних набавки у складу са Законом.
У оквиру Портала аутоматски се проверава формална прихватљивост одређених
података које Корисник Портала уноси на Портал.
Приступ Општој болници Крушевац, као Кориснику Портала, биће омогућен након
што се као организација једнократно региструје на Портал.
Приступ за то овлашћеним лицима запосленим Опште болнице Крушевац биће
омогућен након регистрације Опште болнице Крушевац на Порталу.
Првом регистрованом лицу испред Опште болнице Крушевац као Корисника Портала,
(у даљем тексту: администратор), Портал аутоматски додељује администраторска права
унутар Опште болнице Крушевац и то лице може да извршава све радње на Порталу које су
намењене том профилу Корисника Портала.
Свако следеће лице на Портал пријављује администратор, а исто може да извршава
радње на Порталу само у оквиру права које му је администратор доделио.
Општа болница Крушевац, као Корисник Портала,може да користи Портал само у
оквиру права која су му додељена приликом регистрације на Портал.
Општа болница Крушевац, као Корисник Портала, користи Портал и његове
функционалностикоришћењем сопственог и јединственог корисничког налога одређеним
корисничким именом и лозинком.
Кориснички налог и уписани подаци биће коришћени за електронску комуникацију и
сматраће се валидним за било коју комуникацију и размену документације између Опште
болнице Крушевац, као Наручиоца, понуђача, Канцеларије за јавне набавке (у даљем тексту:
Канцеларија) и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Општа болница Крушевац, као Корисник Портала, користиће искључиво сопствени
кориснички налог.
Општа болница Крушевац, као Корисник Портала, чува своју лозинку и не прослеђује
је трећим лицима, а уколико посумња да његове податке користи треће, неовлашћено лице
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или да су подаци неовлашћено откривени, администратор Опште болнице Крушевац ће о
томе без одлагања обавестити Канцеларију, у ком случају Канцеларија може да промени
услове регистрације, одбије захтев за регистрацију и блокира кориснички налог.
Општа болница Крушевац, као Корисник Портала, користиће преузете информације,
податке и документе који су јавно објављени на Порталу у сврху сопственог информисања и
учешћа у поступцима јавних набавки.
О релевантним догађајима у поступку јавне набавке које Општа болница Крушевац,
као Корисник Портала,буде хтела да прати, исто ће примати информације у облику порука у
њеном електронском сандучету на апликацији Портала, а копију тих порука примаће и на
адресу електронске поште коју је навела уз кориснички налог.
Уколико Општа болница Крушевац, као Корисник Портала, не буде благовремено
обавештена или не добије копију поруке на адресу електронске поште (нпр: уколико је
порука испоручена у фолдер у којем се смештају нежељене поруке / енгл. Spam или Junk/
електронске поште Опште болнице Крушевац коју она није проверила), порука ће бити
блокирана од стране лица задуженог за послове администрације информационог система
организације која прима поруку или ће адреса електронске поште бити уврштена на листу
непожељних или неповерљивих адреса /енгл. Blacklist/ од стране трећих страна који
достављају поруку.
Подршку Општој болници Крушевац, односно од њој овлашћеним лицима, у
коришћењу Портала пружаће Канцеларија, телефонски и путем е-поште, без накнаде, радним
даном. Општа болница Крушевац, као Корисник Портала, користиће Портал 24 сата на дан
осим у случајевима таксативно набројаним у предметном Упутству.
Сва комуникација на Порталу обављаће се на српском језику.
Евентуалне Техничке недостатке софтвера и уочене безбедносне пропусте Општа
болница Крушевац, као Корисник Портала, без одлагања ће пријавити Канцеларији.
Уколико дође до сметњи у раду Портала Канцеларија за ИТ ће у најкраћем могућем
року уклонити пријављене сметње.
За коришћење Портала Опште болнице Крушевац, као Корисник, ће преко својих
стручних служби у што краћем року обезбедити техничке услове, таксативно набројане у
Упутству.
У вези са чувањем и архивирањем података и документације на Порталу, могућношћу
њиховог прегледавања и преузимања, са поступком у случају недоступности Портала и са
подацима о личности корисника Портала примењиваће се непосредно одговарајуће одредбе
Упутства.
Комуникацијасеизузетноможевршитиусменимпутем,
ускладусаЗакономитоакосетакомуникацијанеодносинабитнеелементепоступкајавненабавкеиа
коЗакономдругачијенијепрописано,
подусловомдајењенасадржинаузадовољавајућојмеридокументована, сачињавањемзаписника,
односноинтернихбелешкиодстранелицакојејевршилокомуникацијуусменимпутем.
КомуникацијаувезиспословимајавнихнабавкиунутарНаручиоцавршисеписанимилиеле
ктронскимпутем, наначиндасеомогућиевидентирањесвихизвршенихрадњи.
Члан 25.
Пословеуписарнициобављаорганизационајединицаускладусаопштимактомоунутрашњ
ојорганизацији.
Експедицијаједеописарницеукојојсепоштапримаодорганизационихјединицарадиотпре
мањаиводиевиденцијаоотпремљенојпошти.
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Уписарниципоштупримазапосленизадужензапријемпоште,
ускладусраспоредомрадногвремена.
Примљенапоштазаводисеуодговарајућојевиденцијиистогданакадјепримљенаиподдатум
омподкојимјепримљенаиодмахседостављаОдељењу за набавку добара.
Запосленинаписарницизапримасамоделовепонудекојенијемогућепослатиелектронским
путем, прекоПорталајавнихнабавки, каоипонудезанабавкеизузетеодприменеЗакона.
Примљенеделовепонудекојенијемогућедоставитиелектронскимпутем,
упоступкуелектронскејавненабавке,
каоипонудезанабавкеизузетеодприменеЗакона,
заводесеутренуткупријемаинасвакомделупонуде,
обавезносемораназначитидатумитачновремепријема.Уколикозапослениутврдинеправилности
приликомпријемаделовапонудеипонудазанабавкеизузетеодприменеЗакона,
(нпр.
деопонуденијеозначенакаопонудапајеотворена,
достављенајеотворенаилиоштећенаковертаисл.),
дужанједаотомесачинибелешкуидоставијеОдељењу за набавку добара.
Примљенеделовепонуде, каоипонудезанабавкеизузетеодприменеЗаконачуваОдељењу
за
набавку
добара
уизворномдостављеномобликудоотварањапонудакадаихпредајекомисијизајавнунабавку.
Пословиписарницекоји се обављајуу оквируПравне службеиОдељење за набавку
добара
каоисвизапосленикојисуималиувидуподаткеодостављенимпонудамабилоелектронскимпутеми
липутемпоште, дужнисудачувајукаопословнутајнуименазаинтересованихлица, понуђача,
подносилацапријава, каоиподаткеоподнетимпонудама, односнопријавама, доотварањапонуда,
односнопријава.ОбјављивањенаПорталујавнихнабавкиобављаОдељење за набавку добара.
Заутврђивањедалијепонудаблаговременопримљена,
неопходноје
да
писарница
евидентиратачновремепријема (часиминут). Поред наведеног, потребно је и тачно
евидентирање
времена
пријема
захтевазазаштитуправаидругихписменаувезисапоступкомјавненабавкекако би се отклонили
сви потенцијалниризици.
Члан 26.
Електронскупоштудругалицадостављајунаемаиладресекојесуодређенезапријемпоштеуелектронскомобликуилинадругиначин,
ускладусазакономилипосебнимпрописом.
Акосеприпријему,
прегледуилиотварањуелектронскепоштеутврденеправилностиилидругиразлозикојионемогућа
вајупоступањепоовојпошти (нпр. недостатакосновнихподатаказаидентификацијупошиљаоца
именаипрезименаилиадресе,
немогућностприступасадржајупоруке,
форматпорукекојинијепрописан,
подацикојинедостајуисл.),
тапоштасепрекоемаилналогавраћапошиљаоцу, узнавођењеразлогавраћања.
Запослениједужандаписарници
(илиорганизационојјединици,
ускладусаправилимаоканцеларијскомпословању)
безодлагањадостави,
радизавођења,
свуелектронскупоштукојујеупотребомимејлналогаилинадругиодговарајућиначиннепосреднопримиооддругихлица,
акојасадржиактекојимасеуорганизационојјединициукојојјеонраспоређенпокреће, допуњава,
мења, прекидаилизавршаванекаслужбенарадња, односнопословнаактивност.
Потврдаопријемуелектронскепоштеиздајесекоришћењеме-маилналога
(корисничкеадресе) илинадругипогоданначин.
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Члан 27.
Сваактаупоступкујавненабавкепотписујеруководилацнаручиоца,
апарафираруководилацужеунутрашњејединицеилицекојејеобрађивалопредмет,
изузевакатакојеускладусаодредбамаЗаконапотписујекомисијазајавнунабавку.Актамогубитипо
стписанаелектронскимпотписом,
асагласностнадокументацијусеможевалидноизразитиипутемелектронскепоштеутелумејла,
гдејеутекстуалномделупотребнонедвосмиленопотврдитисагласностнаодређенидокумент,
илидатипотврдупријемаодређеногдокумента.

СПРОВОЂЕЊЕПОСТУПКАЈАВНЕНАБАВКЕ
Одређивање процењене вредности набавке добара
Члан 28.
У случају набавке стандардних добара која су опште доступна на тржишту или добара
чија се набавка периодично понавља, израчунавање процењене вредности заснива се на:
- укупној стварној вредности свих уговора истог предмета набавке који су додељени у
претходних 12 месеци или током претходне буџетске године, која је прилагођена, ако
је могуће, променама у количини или вредности које би настале у наредних 12 месеци
или
- укупној процењеној вредности сукцесивних испорука у току 12 месециод прве
испоруке.
У случају јавне набавке добара путем закупа или лизинга или куповине на рате
израчунавање процењене вредности заснива се на:
- укупној процењеној вредности уговора за све време његовог трајања,када је рок на који се
уговор закључује 12 месеци или краћи;
- укупној процењеној вредности уговора за првих 12 месеци и процењеној вредности за
преостали период до истека уговореног рока, када је рок на који се уговор закључује дужи од
12 месеци;
- месечној процењеној вредности уговора помноженој са 48, када се уговор закључује на
неодређен рок или се трајање уговора не може одредити.
Одређивање процењене вредности набавке услуга
Члан 29.
У случају набавке уобичајених услугаили услуга чија се набавка периодично понавља,
израчунавање процењене вредности заснива се на:
- укупној стварној вредности свих уговора истог предмета набавке који су додељени у
претходних 12 месеци или током претходне буџетске године, која је прилагођена, ако је
могуће, променама у количини и вредности које би настале у наредних 12 месеци или
- укупној процењеној вредности сукцесивно пружених услуга у току 12 месеци од прве
извршене услуге.
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У случају уговора о набавци услуга у којима неће бити одређена укупна цена,
израчунавање процењене вредности заснива се на:
- укупној процењеној вредности за време трајња уговора, ако се уговор закључује на
одређено време до 48 месеци;
- месечној процењеној вредности уговора помноженој са 48, када се уговор закључује на
неодређен рок или је рок дужи од 48 месеци.
У случају уговора о набавци услуга израде техничке документације, контроле
техничке документације, стручног надзора, пројектантског надзора, као и техничког прегледа
изведених радова, процењена вредност се одређује према тржишним вредностима ових
услуга у Републици Србији.
Одређивање процењене вредности набавке радова
Члан 30.
Процењена вредност јавне набавке радова одређује се на основу вредности из
техничке документације Студије оправданости са идејним пројектом, Пројекта за
грађевинску дозволу или Пројекта за извођење радова.
Израчунавање процењене вредности набавке радова заснива се на укупној вредности
радова као и добара и услуга неопходних за извођење радова, укључујући и укупно
процењену вредност добара и услуга које евентуално наручилац ставља на располагање
извођачу под условом да су неопходни за извођење радова.
Одређивање процењене вредности јавне набавке по партијама
Члан 32.
Када је предмет набавке подељен у партије, наручилац одређује процењену вредност
сваке партије.
Процењена вредност набавке подељене у партије укључује процењену вредност свих
партија, за период на који се закључује уговор.
Наручилац не мора да примењује одредбе Закона на набавку једне или више партија
ако је појединачна процењена вредност те партије мања од 300.000,00 динара за добра и
услуге, односно мања од 500.000,00 динара за радове и ако укупна процењена вредност свих
тих партија није већа од износа из члана 27. став 1. тачка 1) Закона.
Избор врсте поступка
Члан 33.
Врсту поступка одређује носилац планирања, имајући у виду врсту и специфичност
предмета набавке, доступност, динамику набавке и процењену вредност.
Додела уговора по правилу врши се у отвореном или рестриктивном поступку. Додела
уговора може се вршити и у:
1. Конкурентном поступку са преговарањем;
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2. Конкурентном дијалог;
3. партнерство за иновације;
4. преговарачком поступку без објављивања јавног позива;
у случајевима када су испуњени услови прописани Законом.
Члан 34.
Избор врсте поступка се врши, имајући у виду:
1. циљеве набавки;
2. исказане потребе за добрима, услугама или радовима;
3. резултате испитивања и истраживања тржишта посебно у погледу стања конкуренције на
тржишту и доступности добара, услуга и радова;
4. процењену вредност појединачне набавке;
5. сложеност предмета набавке.

Члан 35.
Набавке које за потребе здравствених установа спроводи Републички фонд за
здравствено осигурање, као тело за централизоване јавне набавке, исте ће спровести и за
потребе Опште болнице Крушевац.
Такође, носилац планирања разматраће могућност да се неке набавке спроведу заједно
са другим наручиоцима, односно донети одлуку којом ће овластити другог наручиоца да у
име и за рачун Опште болнице Крушевац спроведе поступак јавне набавке или предузме
одређене радње у том поступку, уколико је то оправдано и сврисходно.Ове набавке ће као
такве бити наведене у плану јавних набавки.
Начинподношењазахтевазапокретањепоступкајавненабавке
Члан 36.
Захтевзапокретањепоступкајавненабавкеподносиорганизационајединицакојајекорисни
кнабавке,
односноорганизационајединицакојајеовлашћеназаподношењезахтева
(удаљемтексту:
подносилацзахтеваиликорисник),
уколикојејавнанабавкапредвиђенаПланомјавнихнабавкинаручиоцазатекућугодину.
Захтевзапокретањепоступкајавненабавкеподносисеорганизационојјединициучијемједе
локругуспровођењепоступакајавнихнабавки (удаљемтексту: Одељење за набавку добара),
урокузапокретањепоступкаодређенимПланомјавнихнабавки.
Подносилацзахтеваједужандаодредипредметјавненабавке,
процењенувредност,
техничкеспецификације,
квалитет,
количинуиописдобара,
радоваилиуслуга,
начинспровођењаконтролеиобезбеђивањагаранцијеквалитета,
техничкепрописеистандардекојисепримењују,
рокизвршења,
местоизвршењаилииспорукедобара,
евентуалнедодатнеуслугеислично,
одржавање,
гарантнирок, такоданекористидискриминаторскеусловеитехничкеспецификације.
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Подносилацзахтевауззахтевзапокретањепоступкајавненабавке,
достављаобразложењезапокретањепреговарачкогпоступкабезобјављивањајавногпозивазаподн
ошењепонудаипотребнедоказе,
уколикосматрадасуиспуњениЗакономпрописаниусловизапокретањеовеврстепоступка.
Одељење
за
набавку
добараупућујеКанцеларијизајавненабавкезахтевзадобијањемишљењаооснованостиприменепр
еговарачкогпоступкабезобјављивањајавногпозивазаподношењепонуда,
очемуобавештаваподносиоцазахтева.
Финансијско-рачуноводствена
службапотврђуједалисузатунабавкупредвиђенасредствауфинансијскомпланунаручиоца.
Наорганизационојјединицикојајекорисникнабавкеједадаосновнеподаткеопредметујавн
енабавкезакојићесеспроводитипоступакјавненабавке
(описпредметајавненабавке,
процењенавредност,
техничкеспецификације,
количина,
периодгаранције,
рокиместоизвршења...).
Начинодобравањајавненабавке
Члан 37.
Попријемузахтевазапокретањепоступкајавненабавке, Одељење за набавку добара
дужноједапроверидалиистисадржисвеутврђенеелементе,
анарочитодалијејавнанабавкапредвиђенаПланомјавнихнабавкинаручиоцазатекућугодину.
Уколикоподнетизахтевнесадржисвенеопходнеелементе, Одељење за набавку добара
захтевбезодлагањавраћаподносиоцузахтеванаисправку,
односнодопуну,
којаморабитиучињенаунајкраћеммогућемроку.
Поступањепоодобреномзахтевузапокретањепоступкајавненабавке
Члан 38.
Наосновуодобреногзахтева,
Одељење
за
набавку
добара
сачињаваОдлукуоспровођењупоступкајавненабавке,
којисадржесвепотребнеелементепрописанеЗаконом.
Одлукаизстава
1.
овогчланасезаједносазахтевомзапокретањепоступкајавненабавкеиосталомпратећомдокумента
цијом, достављајуруководиоцунаручиоца, напотпис.
Акопроцењенавредностјавненабавкенепрелазиизносод
3.000.000
динара,
наручилацниједужандаименујекомисијузајавнунабавку,
укомслучајупоступакјавненабавкеспроводилицекојенаручилацименује.
Начинименовањачлановакомисијезајавнунабавку,
односнолицакојаспроводепоступакјавненабавке
Члан 39.
ЧлановиКомисијезајавненабавкесеименујуРешењемоименовању
комисије
за
спровођењепоступкајавненабавке.
ДиректордоносиОдлукуоспровођењупоступкајавненабавке.
Комисијаморадаиманепаранбројчланова, анајмањетричлана.
Укомисијизајавнунабавкуједанчланморадабуделицекојеимастеченовисокообразовањеи
зправненаучнеобластинастудијамадругогстепена (дипломскеакадемскестудије - мастер,
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специјалистичкеакадемскестудије,
специјалистичкеструковнестудије),
односновисокообразовањекојејезакономизједначеносаакадемскимназивоммастернаосновнимс
тудијамаутрајањуоднајмањечетиригодинеилислужбеникзајавненабавкесависокимобразовање
мнастудијамадругогстепена
(дипломскеакадемскестудије
мастер,
специјалистичкеакадемскестудије,
специјалистичкеструковнестудије),
односновисокообразовањекојејезакономизједначеносаакадемскимназивоммастернаосновнимс
тудијамаутрајањуоднајмањечетиригодинеилилицекојејестеклосертификатзаслужбениказајавн
енабавкедоданаступањанаснагуЗаконаојавнимнабавкама.
ЧлановикомисијеименујусеизредазапосленихуОдељењу
за
набавку
добара
икорисниканабавке,
амогубитиименованиичлановииздругихорганизационихјединицауколикозатопостојиобјективн
апотреба.
Зачлановекомисијесеименујулицакојаимајуодговарајућестручнообразовањеизобластии
зкојејепредметјавненабавке, кадајетопотребно.
Члановикомисијезајавнунабавкумогудабудуи
лицакојанисузапосленакоднаручиоца,
аконаручилацнемазапосленалицакојаимајуодговарајућастручназнања.
Укомисијусенемогуименоватилицазакојапостојисазнањедамогубитиусукобуинтересаза
предметјавненабавке.
Наконотварањапонуда,
члановикомисијепотписујуизјавукојомпотврђујудаупредметнојјавнојнабавцинисуусукобуинте
реса
.
Акопроцењенавредностјавненабавкенепрелазиизносод
3.000.000
динара,
наручилацниједужандаименујекомисијузајавнунабавку,
укомслучајупоступакјавненабавкеспроводилицекојенаручилацименује.
Начинпружањастручнепомоћикомисији,
односнолицимакојаспроводепоступакјавненабавке
Члан40.
Свеорганизационејединицедужнесудауоквирусвојенадлежностипружестручнупомоћко
мисији.
Услучајупотребезастручномпомоћи,
комисијасеобраћанадлежнојорганизационојјединици.
Организационајединицаодкојејезатраженастручнапомоћкомисије,
дужнаједаписанимпутемодговориназахтевкомисије,
урокукојиодређујекомисија,
аускладусапрописанимроковимазапоступање.
Уколикоорганизационајединицанеодговорикомисијиилинеодговориуроку,
комисијаобавештаваовлашћенолиценаручиоца,
којићепредузетисвепотребнемерепредвиђенепозитивнимпрописимазанепоштовањераднихоба
веза.
Начинпоступањаутокуизрадеконкурснедокументације
Члан41.
Комисијазајавнунабавкуприпремаконкурснудокументацију,
наначинутврђенЗакономиподзаконскимактимакојиуређујуобластјавнихнабавки,
такодапонуђачинаосновуистемогудаприпремеприхватљивуиодговарајућупонуду.
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Конкурснадокументацијаморадасадржиелементепрописанеподзаконскимактомкојимсу
уређениобавезниелементиконкурснедокументацијеупоступцимајавнихнабавки.
Додатнеинформацијеилипојашњењаиизменеидопунеконкурснедокументације
Члан42.
Додатнеинформацијеилипојашњењаипотребнеизменеидопунеконкурснедокументације
, сачињавакомисијазајавнунабавку, ускладусаЗаконом.
Објављивањеи транспарентност упоступкујавненабавке
Члан43.
Објављивањеогласаојавнојнабавци,
конкурснедокументацијеидругихакатаупоступкујавненабавкевршиОдељење
за
набавку
добара запотребекомисијезајавнунабавку, ускладусаЗаконом.
У поступку јавне набавке оглашавање се врши на начин прописан Законом у циљу
обезбеђивања спровођења начела транспарентности поступка.
Објављивање огласа врши се преко Портала јавних набавки на стандардним
обрасцима чију садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке.
Врсте огласа
У поступку јавне набавке објављују се следећа документа:
- претходно информативно обавештење;
- јавни позив;
- обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива;
- обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка;
- обавештење на профилу наручиоца;
- обавештење о измени уговора;
- обавештење за друштвене и друге посебне услуге;
- обавештење о конкурсу за дизајн;
- обавештење о резултатима конкурса за дизајн;
- исправка - обавештење о изменамаили додатним информацијама;
- обавештење за добровољну претходну транспарентност;
- обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.
Наручилац је дужан да у огласима о јавним набавкама код описа предмета набавке
користи ознаке из Општег речника набавке које утврђује Канцеларија за јавне набавке.
У случајевима набавки чија процењена вредност прелази 5.000.000 динара огласи се
објављују и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у форми за
објављивање која ће бити доступна на Порталу јавних набавки.
За спровођење радњи у вези са оглашавањем у поступку јавне набавке задужено је
лице ангажовано на пословима јавних набавки и комисија за јавну набавку.
Претходно информативно обавештење
Претходно информативно обавештење о намери да се спроведе поступак јавне набавке
објављује се на Поррталу јавних набавки када год Општа болница Крушевац процени да је
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корисно, без обзира на поцењену вредност јавне набавке. Садржина обавештења прописана је
у Прилогу 4. део А II Закона.
Наручилац може да објави претходно информаривно обавештење и на свом профилу,
након што је претходно информативно обавештење објавио на Порталу јавних набавки.
Јавни Позив
Наручилац је дужан да објави јавни позив у свим поступцима јавне набавке, осим у
преговарачком поступку без објављивања јавног позива и у случају када је то другачије
уређено одрeдбама Закона.
Комисија односно лице ангажовано на пословима јавних набавки одмах након израде,
а пре јавног објављивања позива и конкурсне документације контролише саобразност
података из конкурсне документације са подацима из позива за подношење понуде и
проверава да ли конкурсна документација садржи све елементе прописане Законом и
Правилником о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки.
Лице ангажовано на пословима јавних набавки истовремено са објављивањем позива
за подношење понуда објављује конкурсну документацију на Порталу јавних набавки.
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка,
обавештење за добровољну претходну транспарентност
Наручилац је дужан да обавештење о додели уговора, обуставу поступка или
поништење поступка јавне набавке објави у року од 30 данаод дана коначности одлуке о
додели уговора, обустави поступка или поништења поступка јавне набавке.
Обавештење о додели уговора који су закључени на основу оквирних споразума или
на основу система динамичке набавке, објављује се збирно на тромесечном нивоу.
Отварањепонуда
Члан44.
Напоступакотварањапонудапримењујусепрописикојимасеуређујујавненабавке.
Отварањепонудасеспроводинаместуиувремекојисунаведениујавномпозиву,
каоиуконкурснојдокументацији.Отварањепонудасеспроводиодмахнаконистекароказаподноше
њепонудаелектронскимпутем.Отварањепонудајејавноиможеприсуствоватисвакозаинтересова
нолице.
Наручилацћеискључитијавноступоступкуотварањапонудауколикојетопотребнорадизаштитепо
датакакојипредстављајупословнутајнуусмислузаконакојимсеуређујезаштитапословнетајнеил
ипредстављајутајнеподаткеусмислузаконакојимсеуређујетајностподатака.
Упоступкуотварањапонудамогуактивноучествоватисамоовлашћенипредставниципонуђ
ача.
Наручилацморадаомогућиовлашћеномпредставникупонуђачадафизичкиприсуствујепоступкуј
авноготварањапонуда.
Порталјавнихнабавкиформиразаписникоотварањупонудаизподатакакојесупонуђачипут
емПорталајавнихнабавкиунелиуобразацпонуде.
Порталјавнихнабавкиаутоматскистављанарасполагањезаписникоотварањупонуданаручиоцуи
свимпонуђачима,
чимесепоступакотварањапонудапутемПорталајавнихнабавкизавршава.
Поокончањупоступкајавненабавке,
записникоотварањупонудапостајејавнодоступанпутемПорталајавнихнабавки.
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Начинпоступањауфазистручнеоценепонуда
Члан 45.
Комисијазајавнунабавкуилилицекојенаручилацименујеједужнаданаконотварањапонуда
,
приступистручнојоценипонудаускладусаЗакономиопрегледуиоценипонудазајавнунабавкусачи
ниИзвештајопоступкујавненабавке .
Извештајизстава 1. овогчланаморадасадржинарочитоследећеподатке:
1) предметјавненабавке, процењенувредностјавненабавкеукупноипосебнозасвакупартију;
2) вредностуговора, оквирногспоразумаилисистемадинамичненабавке;
3) основнеподаткеопонуђачимаодноснокандидатима;
4)
називизабраногпонуђачаодноснокандидата,
разлогезбогкојихјењеговапонудаизабранаодноснопријаваприхваћена,
деоуговораилиоквирногспоразумакојићеизвршаватиподизвођачиназивеподизвођачаакопостоје
;
5)
резултатеоценепонудаииспуњеностикритеријумазаквалитативниизборпривредногсубјектаи,
акојепримењиво, критеријумаилиправилазасмањењебројакандидата, понудаирешењаито:
(1) називеизабранихкандидатаилипонуђачаиразлогезањиховизбор;
(2)
називеодбијених/искљученихкандидатаилипонуђача,
разлогезаодбијањењиховихпријаваилипонудаипонуђенуценутихпонуда;
6) разлогезаодбијањепонудезакојесеустановидасунеуобичајенониске;
7) начинрангирањапонуда;
8)
околностикојеоправдавајуприменупреговарачкогпоступкабезобјављивањајавногпозива;
(уколико се спроводи та врста поступка)
9)
околностикојеоправдавајуприменуконкурентногпоступкасапреговарањемиконкурентногдијал
огакојеспроводијавнинаручилац;(уколико се спроводи та врста поступка)
10) разлогезбогкојихјенаручилацодлучиодаобуставипоступакјавненабавке;
11)
разлогеизчлана
45.
ст.
3.
и
5.
ЗЈНзбогкојихнисукоришћенаелектронскасредствазаподношењепонуда;
Доношењеодлукеупоступку
Члан46.
УскладусаИзвештајемопоступкујавненабавке,
комисијазајавнунабавкуприпремапредлогОдлукеододелиуговора,
електронскимпутем,
напрописаномобразцупредлогодлукеозакључењуоквирногспоразума, (уколико је закључен
оквирни
споразум)предлогодлукеообуставипоступкајавненабавке,
којиморабитиобразложениморадасадржинарочитоподаткеизизвештајаопоступкујавненабавке
иупутствооправномсредству.
Предлогодлукеизстава 1. овогчланадостављасеовлашћеномлицунапотписивање.
ПотписанаодлукасеобјављујенаПорталујавнихнабавкиинаинтернетстраницинаручиоцаурокуо
дтриданаодданадоношења.
Начинпоступањаутокузакључивањауговора
Члан 47.
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Поистекуроказаподношењезахтевазазаштитуправанакондоношењаодлукеододелиугово
ра,
односноодлукеозакључењуоквирногспоразума,
односноакоурокупредвиђенимЗакономнијеподнетзахтевзазаштитуправаилијезахтевзазаштиту
праваодбаченилиодбијен, Одељење за набавку добара сачињавапредлогуговора,
аистимораодговаратимоделууговораизконкурснедокументације.
Одељење за набавку добара упућујеупроцедурупотписивањапредлогуговора,
којинаконпрегледаипарафирањау, потписујеовлашћенолице.
Уговорсесачињавау4
(четири)примерака.Наконпотписивањауговораодстранеовлашћеноглица, Одељење за набавку
добара достављапримеркеуговоранапотписивањедругојуговорнојстрани.
Одељење
за
набавку
добара
достављапотписанипримеракуговора
(нпр.
корисникунабавке,службифинансијаисл).
Одређивање периода трајања уговора
Члан 48.
Уговори се по правилу закључују на период од 12 месеци, а може се закључити и на
дуже од 12 месеци, у зависности од предмета набавке и објективних потреба Општа болница
Крушевац.
Одлуку о периоду трајања уговора доноси директор Општа болница Крушевацу
складу са законом, а на предлог носиоца планирања, а све у складу са Уредбом о
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности
за закључење одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више
година.
Поступањеуслучајуподношењазахтевазазаштитуправа
Члан 49.
КомисијапопријемузахтевазазаштитуправапоступаускладусаЗаконом.
Услучајупотребезастручномпомоћи,
комисијапоступаускладусаодредбамаЗаконаиовогправилника.
ОВЛАШЋЕЊАИОДГОВОРНОСТИУПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕ
Члан50.
Одељење
за
набавку
добара
координирарадкомисијазајавненабавке,
пружастручнупомоћкомисијиувезисаспровођењемпоступкаиобављадругеактивностиувезисас
провођењемпоступкајавненабавке.
АктеупоступкујавненабавкесачињаваОдељење
за
набавку
добара,
акомисијазајавнунабавкусачињаваконкурснудокументацију,
записникоотварањупонудаиизвештајопоступкујавненабавке.
Одељење
за
набавку
добара
икорисникнабавкеодређујуобликовањејавненабавкепопартијама.
Закритеријумазаквалитативниизборпривредногсубјектазаучешћеупоступкујавненабавк
еодговорнајеКомисијазајавнунабавку.
ЗаТехничкеспецификацијепредметајавненабавкеодговоранјекорисникнабавке
идужанједапотпишеиовери.
Техничкеспецификације,
каообавезандеоконкурснедокументације,
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подносилацзахтеваодређујенаначинкојићеомогућитизадовољавањестварнихпотребанаручиоц
аиистовременоомогућитиширокомкругупонуђачадаподнесуодговарајућепонуде.
Потписане
ТехничкеспецификацијеОдељењу
за
набавку
добара
могубитидостављењеи
уелектронскојформи.
Критеријумезадоделууговораиелементекритеријума,
каоиметодологијузадоделупондеразасвакиелементкритеријума,
описивањеивредновањеелеменатакритеријумауконкурснојдокументацији,
одређујеКомисијазајавнунабавку.
ЗамоделуговораојавнојнабавциодговорнајеКомисијазајавнунабавку.
Запоступањесазахтевомзазаштитузадужена
је
комисијазанабавку.
Акојезахтевзазаштитуправауредан,
благовремениизјављенодстранеовлашћеноглица,
комисијазајавнунабавкуједужнаданаосновучињеничногстања,
уимеизарачуннаручиоцаодлучипоподнетомзахтеву,
такоштосапримљенимзахтевомзазаштитуправапредузимарадњенаначин,
уроковимаиускладусапоступкомкојијепрописанЗаконом.
НАЧИНОБЕЗБЕЂИВАЊАКОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 51.
КонкуренцијаусвимпоступцимајавненабавкеобезбеђујесеускладусаЗаконом,
узобавезупримененачелатранспарентностипоступкајавненабавке.
Упоступкујавненабавкенеопходнојеодредитикритеријумезаизборпривреднихсубјеката,
техничкеспецификацијеикритеријумезадоделууговорананачинкојиобезбеђујеучешћештовећег
бројапонуђачаиподносиоцапријаваикојинестварадискриминацијумеђупонуђачима.
НАЧИНПОСТУПАЊАУЦИЉУЗАШТИТЕПОДАТАКАИОДРЕЂИВАЊЕПОВЕРЉИВО
СТИ
Начинпоступањауциљузаштитеподатака
Члан52.
Одељење
за
набавку
добара,
члановикомисије,
каоисвизапосленикојисуималиувидуподаткеопонуђачимасадржанеупонудикојејекаоповерљив
е,
ускладусаЗаконом,
понуђачозначиоупонуди,
дужнисудачувајукаоповерљивеиодбијудавањеинформацијекојабизначилаповредуповерљивост
иподатакадобијенихупонуди.
Несматрајусеповерљивимдоказиоиспуњеностиобавезнихуслова,
ценаидругиподациизпонудекојисуодзначајазаприменуелеменатакритеријумаирангирањепонуд
е.
Понудеисвадокументацијаизпоступканабавке, чувасеуОдељењу за набавку добара
(наручилацодређујеместочувањадокументације,
ускладусасвојоморганизацијом),
којаједужнадапредузмесвемереуциљузаштитеподатакаускладусазаконом.
Свимлицимакојаучествујууспровођењупоступкајавненабавке,
односноуприпремиконкурснедокументацијезајавнунабавкуилипојединихњенихделова,
забрањеноједатрећимлицимасаопштавајубилокојенезваничнеподаткеувезисајавномнабавком.
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ДокументацијасечувауОдељењу
накончегасеархивира.

за

набавку

добарадоизвршењауговора,

Одређивањеповерљивости
Члан53.
Уконкурснојдокументацијиможесезахтеватизаштитаповерљивостиподатакакојисепону
ђачимастављајунарасполагање, укључујућиињиховеподизвођаче.
Преузимањеконкурснедокументацијеможесеусловитипотписивањемизјавеилиспоразу
маочувањуповерљивихподатакауколикотиподаципредстављајупословнутајнуусмислузаконако
јимсеуређујезаштитапословнетајнеилипредстављајутајнеподаткеусмислузаконакојимсеуређуј
етајностилинадругиодговорајућиначинускладусачл. 45. ст. 6. ЗЈН.
КомисијаједужнадапоступасаповерљивимподацимаускладусаЗаконом.
Начин евидентирања свих радњи и аката, чувања документације у вези са јавним
набавкама и вођење евиденције закључених уговора и добављача
Члан54.
Наручилацједужандаевидентирасверадњеиактетокомпланирања,
спровођењапоступкаиизвршењајавненабавке,
дачувасвудокументацијувезанузајавненабавкеускладусапрописимакојиуређујуобластдокумен
тарнеграђеиархива,
најмањепетгодинаодзакључењапојединачногуговораојавнојнабавциилиоквирногспоразума,
односнопетгодинаодобуставеилипоништењапоступкајавненабавке .
Одељење
занабавку
добараводиевиденцијусвихзакљученихуговораојавнимнабавкамаиевиденцијудобављача,
уписаноји/илиелектронскојформи.Корисникнабавкедужанједаприкупљаиевидентираподаткео
извршењууговораојавнојнабавци,
каоидаОдељењу
за
набавку
добарадостављамесечниизвештајнајкасниједо 10-огумесецукојиследипоистекумесеца.
НАБАВКЕНАКОЈЕСЕЗАКОННЕПРИМЕЊУЈЕ
Спровођење набавки чија процењена вредност није већа
од 1.000.000 динара
Члан 55.
Набавке чија процењена вредност није већа од 1.000.000 динараспроводи лице
ангажовано на пословима јавних набавки или други запослени кога директор Опште болнице
Крушевац овласти да спроведе конкретну набавку и коме да налог за спровођење набавке.
Запослени задужен да спроведе набавку дужан је дa том приликом примени сва начела
предвиђена у члану 4.Правилника, затим да изврши испитивање тржишта, спрeчи пoстojaњe
сукoбa интeрeсa, oбeзбeди кoнкурeнциjу и забрану дискриминације, обезбеди
транспарентност поступка једнакост привредних субјеката и да обезбеди да угoвoрeнa цeнa
нe будe вeћa oд упoрeдивe тржишнe цeнe.
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Члан 56.
Истраживање тржишта, у случају једноставних предмета набавки, доступних
широком тржишту, може се спроводити позивањем потенцијалних добављача,
претраживањем специјализованих огласа или интернет страница и слично.
Члан 57.
За набавкедобара, услуга или радова чија процењена вредност није већа од 1.000.000
динара, у зависности од природе и сложености предмета набавке, наручилац закључује
уговор односно наруџбеницу.
У случају из става 1. овог члана примењују се начела предвиђена у члану 4. овог
Правилника на начин који је примерен околностима конкретне набавке.
За сваку појединачну набавку из члана 55. овог Правилника, поступак се покреће на
основу достављеног налога, Одлуком коју израђује и потписује лице које спроводи поступак,
изузев за јавне набавке код којих ће се због природе и сложености предмета набавке
формирати комисија.
Набавке на које се Закон не примењује су набавке чија је процењена вредност на
годишењем нивоу испод лимита за јавну набавку који је одређен Законом о јавним набавкама.
Набавке на које се Закон не примењује планирају се у финансијском плану Наручиоца
и/или Плану набавки на који се Закон не примењује.
Набавке на које се Закон не примењује спроводе референти Одељења за набавку
добара. За реализацију набавке неопходно је да се изврши провера тржишних цена. Провера
тржишних цена може се извршити на један од следећих начина:
-телефоном
-путем интернета
-сакупљањем понуда
-комбинацијом наведених начина
У сваком од наведених случајева провере тржишних цена, поступак набавке се
покреће на основу захтева за набавку који подноси организациона јединица или
организациона јединице које имају потребу за предметном набавком и који је одобрен од
стране директора.
Уколико се провера тржишних цена врши путем телефона или интернета,
комерцијалиста који врши проверу цена, у обавези је да сачини извештај о провери
тржишних цена који треба да садржи:
-број набавке,
-назив набавке уз назначење позиције и износа из финансијског плана,
-назначење понуђача(назив,адреса) код којих је проверена цена-назначење услова плаћања и
осталих битних услова у зависности од предмета набавке(гарантни рок, рок испоруке...)
-понуде(понуђач, цена и остали захтевани услови)
-констатација одоворног лица које је вршило проверу цена, која је понуда најповољнија са
предлогом да се набавка додели понуђачу који је дао најповољнију понуду.
Уколико се провера тржишних цена врши путем сакупљања понуда, провера
тржишних цена врши се на следећи начин:
-Комерцијалиста сачињава Позив/Захтев за достављање понуда на ком ће понуђачи дати
своју понуду. треба да садржи назив предмета набавке, опис предмета набавке(техничке
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карактеристике), услове плаћања, рок испоруке, гарантни рок(у зависности од предмета
набавке), рок за доставање понуда, начин достављања понуда и друге услове који су битни у
зависности од предмета набавке. Сачињен Позив/Захтев заводи се под деловодним бројем и
доставља минимум тројици понуђача, е-маилом, непосредно или путем факса. У сваком од
наведених случајева мора се обезбедити доказ да су понуђачи примили Позив/Захтев за
достављање понуда. Понуђачи понуде могу доставити писмено, непосредно предајом у
Писарницу наручиоца, путем е-маила и факса.
Понуде морају бити потписане и оверене печатом понуђача. Свака понуда која је
приспела до истека рока за достављање понуда заводи се у деловодну књигу, евидентира се
број понуде, датум и час пријема понуде.
Након истека рока за достављање понуда, овлашћено лице сачињава Извештај.
Извештај потписује овлашћени референт Одељења за набавку добара, који својим
потписом потврђује да је извршио проверу и оцену достављених и благовремених понуда и са
комплетним предметом доставља се на потпис Директору.
На основу потписаног Извештаја, овлашћени Одељења за набавку добара, сачињава
уговор или издаје наруџбеницу добављачу.
Друштвене и друге посебне услуге
Члан 58.
Овим одредбама уређује се додела уговора и оквирних споразума за набавке
друштвених и других посебних услуга које су наведене у Прилогу 7. Закона.
Наручилац у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга из става 1. овог члана
објављује:
1) јавни позив који садржи најмање информације из Прилога 4. део З овог закона или
2) претходно информативно обавештење, периодично индикативно обавештење или
обавештење о успостављању система квалификације.
Обавештења из става 2. тачка 2) овог члана објављују се континуирано и треба да
садрже најмање податке из Прилога 4. део З овог закона.
Рокови у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга из става 1. овог члана могу
да буду и краћи од рокова прописаних за поједине врсте поступака јавне набавке, при чему је
наручилац дужан да одреди примерене рокове за подношење пријава и понуда, посебно
узимајући у обзир сложеност предмета набавке и време потребно за израду пријава и понуда.
Наручиоци који доделе уговор о јавној набавци услуга из става 1. овог члана
објављују обавештење о додели уговора које садржи податке из Прилога 4. део З овог закона.
Обавештења о додели уговора из става 7. овог члана наручилац може да групише и
објављује квартално, у року од 30 дана по истеку квартала.
Наручилац је дужан да приликом доделе уговора о јавној набавци за друштвене и
друге посебне услуге поштује начела јавних набавки, нарочито начела транспарентности,
једнакости понуђача и економичности.
НАЧИНПРАЋЕЊАИЗВРШЕЊАУГОВОРАОЈАВНОЈНАБАВЦИ
Правилазадостављањеуговораипотребнедокументацијеунутарнаручиоца
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Члан59.
Одредбе овог Правилника које се односе на праћење и извршење уговора о јавној
набавци, критеријуме, правила и начин провере квалитета испоручених добара, пружених
услуга и извршених радова, правила за потписивање докумената о пријему добара, услуга
или радова, правила о поступању у случају рекламација у вези са извршењем уговора,
правила примања и оверавања рачуна и других докумената за плаћање, које се односе на
јавне набавке, сходно се примењују и на набавке на које се закон не примењује.
Одељење за набавку добара непосреднопозакључењууговораојавнојнабавци,
уговордоставља:
организационој/имјединици/амакоја/еје/су,
ускладусаделокругомрада,
одговорна/езапраћењеизвршењауговора;
- организационојјединициучијемсуделокругупословирачуноводстваифинансија;
другиморганизационимјединицамакојемогубитиукљученеупраћењеизвршењауговора,
којесукорисницииспорученихдобара,
пруженихуслугаилиизведенихрадоваилиначијећеактивностиутицатиизвршењеуговора.
Правилакомуникацијесадругомуговорномстраномувезисаизвршењемуговора
Члан60.
Послепотписивањауговора,
комуникацијасадругомуговорномстраномувезисаизвршењемуговораојавнојнабавцијеотворена
(телефоном, маилом, путем поште, писаним путем)
Комуникацијусадругомуговорномстраномувезисаизвршењемуговораојавнојнабавцимо
жевршитисамолицекојејеовлашћеноодстранеруководиоцаорганизационејединицеучијемједел
округурасполагањедобрима,
услугамаилирадовимакојисупредметуговораојавнојнабавци,
односноучијемједелокругуњиховоуправљање
(удаљемтексту:
организационајединицаучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојавнојнабавци).
Наручилацодмахпозакључењууговораојавнојнабавциобавештавадругууговорнустрану
оконтактподацималицакојејеовлашћенодавршикомуникацијуувезисапраћењемизвршењаугово
ра.
Извршење и измене уговора о јавној набавци
Члан 61.
Наручилац је обавезан да контролише извршења уговора о јавној набавци у складу са
условима који су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом.
Наручилац не може да врши битне измене уговора о јавној набавци.
Измена уговора сматра се битном у случају када за последицу има измену карактера
уговора у материјалном смислу у односу на уговор који је првобитно закључен, односно ако
би се значајно изменила природа првобитно закљученог уговора, при чему битна измена
уговора увек постоји када је испуњен један или више од следећих услова:
1) изменом се уводе услови који би, да су били део првобитног поступка јавне набавке,
омогућавали укључивање других кандидата у односу на оне који су првобитно изабрани или
прихватање друге понуде у односу на првобитно прихваћену или омогућавали већу
конкуренцију у поступку јавне набавке који је претходио закључењу уговора;
2) изменом се мења привредна равнотежа уговора у корист привредног субјекта са којим је
закључен уговор на начин који није предвиђен првобитним уговором;
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3) изменом се значајно повећава обим уговора;
4) промена привредног субјекта са којим је закључен уговор о јавној набавци, осим у
случајевима из члана 159. Закона.
Министарство надлежно за послове финансија врши надзор над извршењем уговора о
јавним набавкама.
Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл.
156-161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.
У случају измене уговора из чл. 157. и 158. Закона, наручилац је дужан да обавештење
о измени уговора пошаље на објављивање на Порталу јавних набавки у року од десет дана од
дана измене уговора.
Промена уговорне стране
Члан 62.
Уговор о јавној набавци може да се измени у циљу промене привредног субјекта са
којим је наручилац закључио првобитни уговор о јавној набавци у случају општег или
делимичног правног следбеништва тог привредног субјекта, након корпоративног
реструктурирања, укључујући и преузимање, спајање, стицање и инсолвентност, од стране
другог привредног субјекта који испуњава првобитно одређене критеријуме за квалитативни
избор привредног субјекта, под условом да то нема за последицу битне измене уговора и
нема за циљ избегавање примене овог закона.
Повећање обима набавке
Уговор о јавној набавци може да се измени на начин да се повећа обим набавке, ако су
испуњени сви следећи услови:
1) вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци
добара или услуга, односно мања од 15% првобитне вредности уговора о јавној набавци
радова и
2) вредност измене мора да буде мања од 15.000.000 динара у случају уговора о јавној
набавци добара или услуга, односно мања од 50.000.000 динара у случају уговора о јавној
набавци радова.
Ограничење из става 1. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се
уговор мења више пута.
Изменом уговора не може да се мења целокупна природа уговора, односно предмета
јавне набавке.
Замена подизвођача
Наручилац може да измени уговор о јавној набавци у случају када привредни субјект
са којим је уговор закључен, током извршења уговора о јавној набавци од наручиоца затражи:
1) промену подизвођача за онај део уговора о јавној набавци који је првобитно поверио
подизвођачу;
2) увођење једног или више нових подизвођача, чији укупни удео не сме да буде већи од 30%
вредности уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност, независно да ли је
првобитно део уговора о јавној набавци поверио подизвођачу или није;
3) да преузме извршење дела уговора о јавној набавци који је првобитно поверио
подизвођачу.
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Уз захтев из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, привредни субјект са којим је закључен
уговор доставља наручиоцу доказе да за новог подизвођача не постоје основи за искључење
из члана 111. Закона.
Наручилац не може да одобри захтев привредног субјекта са којим је закључен уговор
у случају:
1) из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, ако је привредни субјект са којим је закључен уговор у
поступку јавне набавке ради доказивања испуњења критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта користио капацитете подизвођача којег сада мења, а нови подизвођач не
испуњава исте услове или постоје основи за искључење;
2) из става 1. тачка 3) овог члана, ако је привредни субјект са којим је закључен уговор у
поступку јавне набавке ради доказивања испуњења критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта користио капацитете подизвођача за извршење тог дела уговора, а
привредни субјект самостално не поседује те капацитете.
Раскид уговора
Члан 63.
Наручилац раскида уговор о јавној набавци ако:
1) настану околности које би за последицу имале битну измену уговора, што би захтевало
спровођење новог поступка јавне набавке;
2) је привредни субјект са којим је закључен уговор о јавној набавци у поступку јавне набавке
због постојања основа за искључење привредног субјекта требало да буде искључен из
поступка.
Праћење извршења уговора о јавној набавци
Члан 64.
Овлашћења, одговорност и начин праћења извршења уговора регулисани су овим
правилником и Процедуром за праћење извршења уговора, у зависности од предмета
набавке.
Уговор о набавци доставља се лицу задуженом за праћење извршења уговора,
руководиоцу Одељења за економско финансијске послове, директору Опште болнице
Крушевац, а један примерак остаје у предмету о поступку набавке.
Члан 65.
Руководилац Одељења за набавку добара одређује из реда запослених лице за праћење
извршења конкретног уговора о јавној набавци у зависности од врсте предмета набавке и
стручног образовања из области која је предмет набавке, а у складу са актом о организацији и
систематизацији послова.
Члан 66.
Лице које је одговорно за пријем предмета набавке добара приликом испоруке од
стране добављача, прегледа добра ради провере саобразности са уговореним количинама,
квалитетом, узорком, динамиком испоруке и слично.
Извештај о извршеној услузи која је предмет уговора о јавној набавци контролишу и
потврђују лица која су корисници услуга.
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Надзор над извођењем радова који су предмет уговора о јавној набавци врши стручни
надзор који одреди Општа болница Крушевац, 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 којим се потврђује
да је уредно извршена обавезе добављача, доставља га Одељењу за економско финансијске
послове ради комлетирања документације која је основ за плаћање.
Члан 67.
У случају да добављач не извршава обавезе у складу са уговором, лице одговорно за
праћење конкретног уговора упућује рекламације добављачу и предузима друге мере у циљу
уредног извршења уговора и о томе писаним путем обавештава лице ангажовано на
пословима јавних набавки.
Комуникација са добављачем у вези извршења уговора обавља се искључиво писаним
путем. Лице ангажовано на пословима јавних набавки, на основу извештаја о предузетим
мерама, предлажедиректору Опште болнице Крушевац реализацију средстава
финансијскогобезбеђења или раскид уговора.
Члан 68.
У случају неуредног извршавања уговора о јавној набавци, лице ангажовано на
пословима набавки води евиденцију негативних референци добаљача за Општу болницу
Крушевац.
Одређивањелицазапраћењеизвршењауговораојавнимнабавкама
Члан69.
Руководилацорганизационејединицеучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојавн
ојнабавци,
доставља
фотокопију
закљученог
уговора/наруџбенице
лицукојећевршитиквантитативнииквалитативнипријемдобара,
услугаилирадова,
односнокојећевршитиосталепотребнерадњеувезисапраћењемизвршењауговораојавнојнабавци
.

Критеријуми, правилаиначинпровереквантитетаиквалитетаиспорученихдобара,
пруженихуслугаилиизведенихрадова
Члан70.
Лицекојејеименованодавршиквантитативнииквалитативнипријемдобара,
услугаилирадова,
проверавадаликоличинаиспорученихдобара,
пруженихуслугаилиизведенихрадоваодговарауговореном,
односнодаливрстаиквалитетиспорученихдобара,
пруженихуслугаилиизведенихрадоваодговарајууговореним,
односнодалисуусвемуускладусазахтеванимтехничкимспецификацијамаипонудом,
односно
уговором ојавној набавци.
Правилазапотписивањедокуменатаоизвршеномпријемудобара, услугаилирадова
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Члан71.
Лицекојејеименованодавршиквантитативнииквалитативнипријемдобара,
услугаилирадова, сачињава:
записникоквантитативномпријемудобара,
услугаилирадова,
чимесепотврђујепријемодређенеколичинеитраженеврстедобара,
услугаилирадова,
каоипријемнеопходнедокументације (уговор, отпремница, улазнирачунисл.) и
записникоквалитативномпријемудобара,
услугаилирадова,
чимесепотврђуједаиспорученадобра, услугеилирадовиусвемуодговарајууговореним.
Записницисепотписујуодстранезапосленогизстава
1.
овогчланаиовлашћеногпредставникадругеуговорнестранеисачињавајусеудваистоветнапример
ка, одчегапоједанпримеракзадржавасвакауговорнастрана.
Правилапоступањауслучајурекламацијаувезисаизвршењемуговора
Члан72.
Услучајукадалицекојејеименованодаврширадњеувезисапраћењемизвршењауговораојав
нимнабавкамаутврдидаколичинаиликвалитетиспорукенеодговарауговореном,
ононесачињавазаписникоквантитативномпријемуизаписникоквалитативномпријему,
већсачињаваипотписујерекламационизаписник,
укоменаводиучемуиспоруканијеускладусауговореним.
Организационајединицаучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојавнојнабавцире
кламационизаписникдостављаОдељење за набавку добара.
Одељење
за
набавку
добара
достављадругојуговорнојстранирекламационизаписникидаљепоступаповодомрекламацијеуве
зисаизвршењемуговора.
Поступањепорекламацијиуређујесеуговоромојавнојнабавци,
закономкојимсеуређујуоблигациониодносиидругимпрописимакојиуређујуовуобласт.
Правилапријемаиоверавањарачунаидругихдокуменатазаплаћање
Члан73.
Рачуниидругадокументазаплаћањепримајусеускладусаопштимактимаиистогданаседос
тављајуорганизационојјединициучијемсуделокругупословиконтролеиобрадерачуна.Послепри
јемарачуназаиспорученадобра,
пруженеуслугеилиизведенерадове,
организационајединицаучијемсуделокругупословиконтролеиобрадерачунаконтролишепостоја
њеобавезнихподатаканарачунукојисупрописанизаконом,
акодувозадобараикомплетностдокументацијеоизвршеномувозу,
каоиуговоренероковеиусловеплаћања.
Акорачуннесадржисвеподаткепрописанезакономилиакодокументацијаоизвршеномувоз
унијекомплетна,
организационајединицаучијемсуделокругупословиконтролеиобрадерачунавраћарачуниздавао
цурачуна.
Наконописанеконтроле,
рачунсебезодлагањадостављаорганизационојјединициучијемједелокругупраћењеизвршењауг
овораојавнојнабавци,
радиконтролеподатакакојисеодносенаврсту,
количину,
квалитетиценедобара,
услугаилирадова.
Послеконтролеовихподатака,
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нарачунусепотписујузапосленикојијеускладусаписанимналогомизвршиоквантитативнииквал
итативнипријемдобара,
услугаилирадоваируководилацорганизационејединицеучијемједелокругупраћењеизвршењауг
овораојавнојнабавци,
чимепотврђујутачносттихподатака.
Кадасерачунпримиуорганизационојјединициучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојав
нојнабавци
–
контролаипотписивањетограчунаспроводисеодмах,
наописанначин,
идостављасеорганизационојјединициучијемсуделокругупословиконтролеиобрадерачуна,
којенакнадновршиконтролуизстава
2.
овогчлана.Услучајудасеконтроломизстава
4.
овогчланаутврдинеисправнострачуна
–
онсеоспорава,
узсачињавањеслужбенебелешкеукојојсенаводеразлозитогоспоравањаикојупотписујеруководи
лацорганизационејединицеучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојавнојнабавци.
Овасебелешкадостављаруководиоцуорганизационејединицеучијемсуделокругупословиконтро
леиобрадерачуна,
радирекламацијеиздаваоцутограчуна.Наконизвршенеконтролеикомплетирањапратећедокумен
тацијезаплаћање,
организационајединицаучијемсуделокругупословиконтролеиобрадерачунарачунобрађујеидос
тављанаплаћањеорганизационојјединициучијемсуделокругупословирачуноводстваифинансиј
а.
Правилапоступкареализацијеуговоренихсредставафинансијскогобезбеђења
Члан74.
Услучајукадаутврдиразлогезареализацијууговоренихсредставафинансијскогобезбеђењ
а,
организационајединицаучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојавнојнабавци,
отомебезодлагањаобавештаваОдељење
за
набавку
добара,
уздостављањепотребнихобразложењаидоказа.
Одељење
за
набавку
добара
усарадњисаПравномслужбомпровераваиспуњеностусловазареализацијууговоренихсредстава
финансијскогобезбеђењаи,
уколикосузатоиспуњениуслови,
обавештаваорганизационујединицуучијемсуделокругупословирачуноводстваифинансија,
којаврширеализацијууговоренихсредставафинансијскогобезбеђењаускладусаважећимпрописи
ма.
Организационајединицаучијемсуделокругупословирачуноводстваифинансија:
одмахнаконреализацијеуговоренихсредставафинансијскогобезбеђењаотомеобавештаваоргани
зационујединицуучијемсуделокругупословијавнихнабавки;
водиевиденцијуреализованихуговоренихсредставафинансијскогобезбеђења,
очемусачињавагодишњиизвештајкојидостављаруководиоцунаручиоца.

Правиластављањадобаранарасполагањекорисницимаунутарнаручиоца
Члан75.
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Добрасекрајњимкорисницимастављајунарасполагањенаосновудокумента - требовање,
којиорганизационојјединициучијемједелокругумагацинскопословањедостављајуруководиоци
организационихјединица.
Добраседодељујунакоришћењенаосновуличногзадужењазапосленогсредствимакојасам
оонкористи.
Добракојасудодељенанакоришћењеорганизационојјединицизаобављањепословаизњен
огделокругаанисупогодназаличнозадужење,
евидентирајусепоприпадностиорганизационојјединици,
наосновузадужењаруководиоцаорганизационејединице.
Правилапоступањаувезисаизменомуговора
Члан76.
Организационајединицаучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојавнојнабавци,
услучајупотребезаизменомуговораојавнојнабавци, отомеобавештаваОдељење за набавку
добара.
Уколикодругауговорнастраназахтеваизменууговораојавнојнабавци,
организационајединицаучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојавнојнабавциовајзахтев
заједносасвојиммишљењемопотребииоправданостизахтеванихизмена, достављаОдељење за
набавку добара.
Одељење
за
набавку
добара
проверавадалисуиспуњенизакономпрописаниусловизаизменууговораојавнојнабавци.
Уколикосуиспуњенизакономпрописаниусловизаизменууговораојавнојнабавци,
Одељење за набавку добара израђујепредлогодлукеоизмениуговораипредлоганексауговора,
коједостављанапотписовлашћеномлицу.
Одељење
за
набавку
добара
урокуоддесетданаодданадоношењаодлукуобјављујенаПорталујавнихнабавки.
Поступањеуслучајупотребезаотклањањемгрешакаугарантномроку
Члан77.
Организационајединицаучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојавнојнабавци,
услучајупотребезаотклањањемгрешакаугарантномроку,
отомеобавештавадругууговорнустрану.
Уколикодругауговорнастрананеотклонигрешкеугарантномрокуускладусауговором,
организационајединицаучијемједелокругупраћењеизвршењауговораојавнимнабавкамаотомео
бавештаваОдељење за набавку добара.
Одељење
за
набавку
добара
усарадњисаправномслужбомпровераваиспуњеностусловазареализацијууговореногсредствафи
нансијскогобезбеђењазаотклањањегрешакаугарантномрокуи, уколикосузатоиспуњениуслови,
обавештаваорганизационујединицуучијемсуделокругупословирачуноводстваифинансија,
којареализујесредствообезбеђењазаотклањањегрешакаугарантномроку.

Правилазасастављањеизвештаја (анализе) оизвршењууговора
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Члан78.
Организационајединицаучијемједелокругупраћењеизвршењауговора,
сачињаваизвештајоизвршењууговора, којинарочитосадржи:
- токизвршењауговора;
- укупнуреализованувредностуговора;
- уоченепроблеметокомизвршењауговора;
- евентуалнепредлогезапобољшање.
Извештајосвимуговоримакојисуреализованиутомтромесечјуорганизационајединицаизстава 1.
овогчланадостављаОдељењу за набавку добара најкасниједо30-ог у месецу.
Усавршавањезапосленихкојиобављајупословејавнихнабавки
Члан79.
Сходно
члану
185.
Закона
Наручилацћеомогућитиконтинуираностручноусавршавањезапосленихкојиобављајупословеја
внихнабавки.
Програмусавршавањазапосленихкојиобављајупословејавнихнабавкисачинићеорганиза
ционајединицаучијемсуделокругупословиљудскихресурса.
XII. ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ
Члан80.
ДаномступањанаснагуовогПравилникапрестаједаважиПравилникоближемуређивањуп
оступкајавненабавке, бр. 12/16од29.01.2016.године.
Овајправилникступанаснагуурокуодосам дананакон објављивања на огласној табли
Опште болнице Крушевац.
Овајправилниксеобјављујенаинтернетстранициnabavke@bolnicakrusevac.org.rsодмахпоступа
њунаснагу.

Објављено на огласној табли дана:
________________

Председник Управног одбора
Опште болнице Крушевац
Јован Митровић
__________________________________
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