ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
У БЕОГРАДУ

Београд, ул. Руска бр.4

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ГРАДСКОМ ЦЕНТРУ ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ

Београд, новембар 2016.године

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/13, 14/15 и 68/15), члана 34. Статута Градског центра за социјални
рад у Београду, а у складу са Правилникom о садржини акта којим се ближе
уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца( „Службени гласник РС“
бр.83/15), Управни одбор Градског центра за социјални рад у Београду, на
седници одржаној дана 18.11.2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У
ГРАДСКОМ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У
БЕОГРАДУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се поступак јавне набавке у унутар
Градског центра за социјални рад у Београду(у даљем тексту центар), начин
планирања набавки, одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке,
начин извршења обавеза у поступку набавке, начин обезбеђивања конкуренције,
спровођење и контрола набавки и начин праћења извршења уговора о набавци.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у ивом Правилнику имају следеће
значење:
1)
набавке су јавне набвке и набавке на које се примењује Закон о јавним
набавкама;
2)
јавна набавка је набавка добара, услуга или радова од стране
наручиоца, на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама;
3)
набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама су набавке
добара, услуга или радова приликом чије реализације се не спроводи поступак
јавне набавке под условима прописаним Законом о јавним набавкама;
4)
јавна набавка мале вредности је набавка чија процењена вредност
није већа од вредности одређене Законом о јавним набавкама, при чему ни

укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа
од вредности одређене Законом о јавним набавкама;
5)
уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или
електронској форми између једног или више наручиоца, који за предмет има
набавку добара, пружање услуга или извођење радова;
6)
лице запослено на пословима јавних набавки је лице које је
ангажовано на пословима планирања, спровођења и извршења јавних набавки у
радном или ван радног односа у смислу закона којим се уређују радни односи.
Члан 3.
Систем набавки у Центру за социјални рад у Београду
обухвата:планирање набавки, спровођење поступка ради закључења уговора о
јавној набавци, извршење и праћење извршења закљученог уговора о набавци,
евидентирање и извештавање о спроведеним поступцима и закљученим
уговорима и контролу свих наведених активности.
Члан 4.
Циљ поступка јавне набавке је да добра, услуге и радови који се набављају
буду одговарајућег квалитете и потребних количина и да буду набављени по
најповољнијој цени.
Члан 5.
Комуникација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је
извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин
потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то
неопходно, као доказ да је извршено достављање.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до
отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и
чување документације у складу са прописима којима се уређује област
документарне грађе и архива.

II СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА
Члан 6.
Сва лица која учествују у поступку набавке у обавези су да предузимају мере
за спречавање корупције и сукоба интереса у поступку набавки дефинисане
Законом и овим Правилником.
Члан 7.
Све радње предузете у поступку морају се писмено евидентирати од стране
лица које их предузима.
Члан 8.

Одговорнолице је у обавези да запосленима на пословима јавних набавки све
налоге и упутства даје писаним путем, односно путем електронске поште.
Лице из става 1. овог члана дужно је да изврши налог одговорног лица, у
складу са упутством које је дато у писаном налогу, осим у случају када је дати
налог у супротности са Законом.
У случају из става 2. овог члана, лице запослено на пословима набавки дужно
је да одбије извршење таквог налога и о томе обавести одговорно лице на исти
начин на који је добило писани налог.
У обавештењу из става 3. овог члана, обнразлаже се који делови писаног
налога су у супротности са Законом.
Члан 9.
Лица запослена на пословима јавних набавки или било које друго лице
ангажовано код наручиоца, које има податке о постојању корупције у јавним
набавкама, дужно је да одмах обавести Управу за јавне набавке, државни орган
надлежан за борбу против корупције и надлежно тужилаштво.
Члан 10.
Забрањено је закључивање уговора са понуђачем у случају постојања
сукоба интереса дефинисаног Законом, уколико је постојање сукоба интереса
утицало или могло утицати на одлучивање у поступку јавне набавке.

III ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ
Члан 11.
Планирање набавки за наредну годину се одвија у текућој години,
паралелно са израдом Плана и програма рада и финансијског плана за наредну
годину.
Центар је дужан да донесе годишњи план јавних набавки .
Члан 12.
Директор, шеф Одсека за опште послове, шеф Одсека за финансијско
рачуноводствене послове, лице које је запослено на пословима јавних набавки,
а по потреби и остали запослени наручиоца на основу писаног налога директора,
(у даљем тексту: Тим за планирање) учествују у изради Плана набавки .
Члан 13.
На основу утврђених потреба за добрима, услугама и радовима за
реализацију планираних активности Центра, тим за планирање набавки утврђује
укупне спецификације добара, услуга и радова.

1)

2)

Критеријуми који се примењују за планирање сваке набавке су:
да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности и у складу са
планираним циљевима који су дефинисани у релевантним документима
(прописи, стандарди, годишњи програми пословања, усвојене стратегије и
акциони планови...)
да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке
одговарају стварним потребама наручиоца;

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

да ли је процењена вредност набавке одговарајућа с обзиром на циљеве
набавке, а имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и
стање на тржишту (цена и остали услови набавке);
да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је
висина и каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива;
да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које
су предности и недостаци тих решења у односу на постојеће;
стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са
потрошњом добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл);
прикупљање и анализа постојећих информација и база података о
добављачима и закљученим уговорима;
праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме
у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост
ремонта постојеће опреме и сл;
трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке,
трошкови употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након
употребе);
ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке, као и
трошкови алтернативних решења.

Начин исказивања потреба, провера исказаних потреба и утврђивање
стварних потреба предмета набавке
Члан 14.
Шефови Одсека и руководиоци Одељења у Центру , а по потреби и
остали запослени исказују потребе за добрима , услугама и радовима за
реализацију планираних активности Центра .
Поступак планирања почиње утврђивањем стварних потреба за предметима
набавки, које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга и које
су у складу са постављеним циљевима.
Стварне потребе за добрима, услугама и радовима које треба набавити се
одређују у складу са критеријумима за планирање набавки.
Проверу да ли су исказане потребе у складу са критеријумима за планирање
набавки врши директор Центра .
Правила и начин одређивања предмета набавке и
техничких спецификација предмета набавке
Члан 15.
Предмет набавке су добра, услуге или радови који су одређени у складу са
Законом и Општим речником набавки.
Техничким спецификацијама се предмет набавке одређује у складу са Законом и
критеријумима за планирање набавки, тако да се предмет набавке опише на
једноставан, јасан, објективан, разумљив и логично структуиран начин.
Правила и начин одређивања процењене вредности јавне набавке
Члан 16.
Процењена вредност набавке исказује се у динарима без пореза на додату
вредност .

Процењена вредност одређује се у складу са техничким спецификацијама
утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног
истраживања тржишта који укључује проверу цене, квалитет, гаранцију,
одржавање и сл.и мора бити валидна у време покретања поступка .
Истраживање тржишта спроводи се прикупљањем података на терену, путем
интернета, доступних база података и огласа.
О спроведеном истраживању тржишта сачињава се записник, који
нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности
потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду гаранције као
и условима одржавања.
Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке
Члан 17.
Шеф Одсека општих послове наручиоца или запослени које писаним налогом
овласти директор Центра, испитују и истражују тржиште сваког појединачног
предмета набавке.
Лице из става 1.овог члана испитују и истражују тржиште на неки од следећих
начина:
- испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке
(постојеће информације и базе података о добављачима и уговорима);
- истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки,
сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву
релевантних информација о тржишним кретањима...);
- испитивање искустава других наручилаца;
- примарно сакупљање података (анкете, упитници...)
- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.
О спроведеном испитивању и истраживању тржишта сачиињава се Записник,
који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту,
доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квалитету и периоду
гаранције, условима одржавања, каналима дистрибуције и списак потенцијалних
добављача за сваки предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом
стања конкуренције на тржишту предмета набавке.
Одређивање одговарајуће врсте поступка и
утврђивање истоврсности јавне набавке
Члан 18.
На основу добијених резултата испитивања и истраживања тржишта Тим за
планирање врши процену потребних финансијских средстава, а ради израде
предлога финансијског плана.
Након усвајања финансијског плана, Тим за планирање усклађује списак свих
предмета набавки са одобреним финансијским средствима и одређује предмет
сваке појединачне набавке, имајући у виду истоврсност добара, услуга и радова

Тим за планирање одређује врсту поступка за сваки предмет набавке, у складу
са укупном процењеном вредношћу истоврсног предмета набавке, и у складу са
другим одредбама Закона.
Избор врсте поступка врши се, имајући у виду:
циљеве набавки,
исказане потребе за добрима, услугама или радовима,
резултате испитивања и истраживања тржишта посебно у погледу стања
конкуренције на тржишту и доступности добара, услуга или радова,
процењену вредност појединачне набавке,
сложеност предмета набавке.
У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, Тим за планирање
обједињује сва истоврсна добра, услуге и радове у јединствени поступак, где год
је то могуће, имајући у виду динамику потреба и плаћања.
Начин одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује
Члан 19.
Додела уговора по правилу врши се у отвореном или рестриктивном поступку.
Додела уговора може се вршити и у :
квалификационом поступку,
преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда,
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,
конкурентном дијалогу,
конкурсу за дизајн,
поступку јавне набавке мале вредности.
Уговор се по правилиу закључује на период од 12 месеци,а изузетно се уговор
може закључити на дуже од 12 месеци , у зависности од предмета набавке .
Одређивање динамике покретања поступка набавке
Члан 20.
Приликом планирања набавки, тим за планирање ће одредити следеће оквирне
рокове:
рок за покретање поступка,
рок за закључење уговора,
рок за извршење уговора.
Динамику покретања поступака набавки одређује Тим за планирање, у складу са
претходно дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, а
имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет
набавке.
Испитивање оправданости резервисане јавне набавке
Члан 21.
Тим за планирање, као резултат истраживања тржишта сваког предмета
набавке, одређују да ли је оправдано спровести резервисану јавну набавку.
Провера усаглашености плана јавних набавки са финансијским планом

Члан 22.
Проверу усаглашености плана јавних набавки са финансијским планом врши
шеф Одсека за књиговодствено рачуноводствене послове Центра .
Израда предлога плана набавки
Члан 23
–до 10-ог новембра текуће године Тим за планирања израђује и доставља
инструкције за планирање потребе за наредну годину свим руководиоцима
Одељења и шефовима Одсека Центра , на стандардизованим обрасцима, за
пријављивање потреба и обавештава о року за пријављивање потреба.
– до 15-ог новембра текуће године руководиоци Одељења и шефови Одсека
Центра исказују потребе за предметима набавки са описом предмета набавки,
количином , као и образложења која су од значаја за оцену оправданости
набавке и о томе Тиму за планирање достављају документ са исказаним
потребама;
– до 25 -ог новембра текуће године Тим за планирање проверава исказане
потребе и разматра усклађеност пријављених потреба предмета набавки са
стварним потребама наручиоца, а пре свега са стратешким приоритетима,
усвојеним оперативним циљевима и одобреним пројектима и оцењује
оправданост пријављених потребаи о томе обавештава шефа Одсека општих
послова у циљу истраживања тржишта и утврђивања процењене вредности
предметне набавке ;
– до 05 -ог децембра текуће године шеф Одсека општих послова или запослени
које писаним налогом овласти директор Центра да испитују и истражују тржиште
сваког појединачног предмета набавке,о чему
сачи¬њавају Записник са
утврђеном процењеном вредношћу јавне набавке .
– до 15 -ог децембра Тим за планирање врши усклађивања и сачињава Предлог
плана набавки за наредну годину .
– до 20 – ог децембра Тим за планирање доставља Предлог плана набавки
Одсеку за финансијско рачуноводствене послове Центра ради усаглашавања са
финансијским планом Центра ;
–
до 25 –ог децембра шеф Одсека за финансијско рачуноводствене послове
разматра усаглашеност Предлога плана јавних набавки са расположивим
средствима из Предлога финансијског плана и обавештава директора Центра
о потреби усклађивања.
Одговорност за доношење плана набавки
Члан 24.
План набавки доноси директор Центра .

Рок за доношење плана набавки
Члан 25.
План набавки за текућу годину доноси се у року од 15 дана од усвајања
Финансијског плана за годину за коју се доноси План набавки.
Члан 26.
План набавки садржи следеће податке:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

редни број јавне набавке-свака јавна набавка води се под посебном
позицијом у плану набавки,
предмет јавне набавке-кратак и јасан опис предмета набавке за коју се
спроводи поступак,а може се унети и ознака из општег речника набавки,
процењену вредност јавне набавке-укупна процењена вредност набавке,
без ПДВ-а, а може се навести и процењена вредност по партијама и
годинама.
врсту поступка јавне набавке,
оквирни датум покретања поступка-месец или прецизнији временски
период у коме се планира покретање поступка,
оквирни датум закључења уговора-месец или прецизнији временски
период у коме се планира закључење уговора,
оквирни рок трајања уговора-месец или прецизнији временски период у
коме се очекује извршење уговора,
податак о централизованој набавци-наводи се уколико се набавка
спроводи преко тела за централизоване јавне набавке,
друге податке и напомене-уколико су од значаја за процес планирања
јавних набавки.
Члан 27.

План набавки и измене и допуне плана се објављују на Порталу јавних
набавки у року од десет дана од дана доношења.
Изменом и допуном плана јавних набавки се сматра измена у погледу
повећања процењене вредности јавне набавке за више од 10% измене предмета
јавне набавке, односно планирања нове јавне набавке.
Ако поједини подаци из плана јавних набавки представљају пословну тајну у
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне
податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из плана
се неће објавити и у том случају се план јавних набавки у извоорном облику
доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

IV СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 28.
Поступак јавне набавке може да се покрене ако је набавка предвиђена у
годишњем плану јавних набавки.
У изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати
или из разлога хитности, поступак може да се поктене и ако набавка није
предвиђена у плану јавних набавки.

Обавезе које се преузимају уговором о јавној набавци морају бити уговорене
у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање
финансијским средствима.
Поступак јавне набавке покреће се одлуком о покретању поступка јавне
набавке.
Одлука из става 4. овог члана садржи елементе прописане Законом као и
друге елементе за које се процени да су неопходни за спровођење поступка
конкретне јавне набавке.
Циљеви поступка јавне набавке
Члан 29.
У поступку јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне
набавке, који се односе на:
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

целисходност и оправданост јавне набавке – прибављање добара, услуга
или радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за
задовољавање стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан и
ефективан начин;
економично и ефикасно трошење јавних средстава – принцип „вредност за
новац“, односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег
квалитета по најповољнијој цени;
ефективност (успешност) – степен до кога су постигнути постављени
циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене
набавке;
транспарентно трошење јавних средстава;
обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку
јавне набавке;
заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности;
благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за потребе
несметаног одвијања процеса рада наручиоца и благовременог
задовољавања потреба осталих корисника.

Начин пружања стручне помоћи комисији, која спроводе поступак
јавне набавке
Члан 30.
Сви руководиоци Одељења и шефови Одсека Центра
оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ комисији.

дужне су да у

У случају потребе за стручном помоћи, комисија се писаним путем обраћа
директору .
Сви руководиоци Одељења и шефови Одсека Центра од које је затражена
стручна помоћ комисије, дужна је да писаним путем одговори на захтев комисије,
у року који одређује комисија, а у складу са прописаним роковима за поступање.
Уколико руководиоци Одељења и шефови Одсека Центра не одговоре
комисији или не одговоре у року, комисија обавештава директора Центра који ће
предузети све потребне мере предвиђене позитивним прописима за
непоштовање радних обавеза.
Начин обезбеђивања конкуренције

Члан 31.
Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са
Законом, уз обавезу примене начела транспарентности поступка јавне набавке.
У поступку јавне набавке неопходно је одредити услове за учешће у
поступку, техничке спецификације и критеријуме за доделу уговора на начин који
обезбеђује учешће што већег броја понуђача и подносиоца пријава и који не
ствара дискриминацију међу понуђачима.
У циљу обезбеђивања конкуренције, у случају набавке на коју се Закон не
примењује позив се упућује на адресе најмање три лица која обављају делатност
која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима Центра способна да
изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.
Набавке на које се Закон не примењује
Члан 32.
Приликом планирања набавки на које се закон не примењује тим за
планирање, поред дефинисања врсте предмета набавке, процењене вредности
и оквирних рокова за реализацију ових набавки, за сваку појединачну набавку
наводи и основ за изузеће од примене Закона.
Пре усвајања плана набавки, тим за планирање набавки проверава
постојање основа за изузеће од примене Закона, о чему сачињава списак
набавки на који се закон не примењује.
Списак набавки на које се закон не примењује доноси директор.
Члан 33.
Одговорно лице покреће поступак јавне набавке доношењем одлуке о
покретању поступка која садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

назив и адресу наручиоца,односно пословно име
редни број јавне набавке за текућу годину
предмет јавне набавке, назив и ознаку из општег речника набавке
врсту поступка јавне набавке
процењену вредност јавне набавке укупно, а и посебно за сваку партију
када је то могуће
оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка
јавне набавке
податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану.
Члан 34.
Поступак јавне набавке спроводи комисија за јавну набавку.

Решење о именовању комисије доноси одговорно лице истовремено са
доношењем одлуке о покретању поступка јавне набавке.

Решење из става 2. овог члана садржи имена и презимена чланова
комисије, њихових заменика, дефинише задатке и садржи остале елементе
прописане законом.
Члан 35.
Комисија за јавне набавке има најмање три члана од којих је један службеник
за јавне набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од четири године.
Остали чланови комисије се именују из реда запослених који имају
одговарајуће стручно образовање из области која је предмет набавке. Уколико
нема запослених са стручним образовањем из области која је предмет набавке,
у комисији се може именовати и лице које није запослено у Центру.
За чланове комисије не могу бити именована лица која могу бити у сукобу
интереса у вези са предметом јавне набавке.
Након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују
да у предмету јавне набавке нису у сукобу интереса. Уколико сматраја да могу
бити у сукобу интереса или уколико у току поступка јавне набавке сазнају да могу
доћи у сукоб интереса, чланови комисије о томе без одлагања обавештавају
орган који је донео решење, а који предузима потребне мере како не би дошло
до штетних последица у даљем току поступка јавне набавке.
Члан 36.
У поступку јавне набавке оглашавање се врши на начин прописан Законом у
циљу обезбеђивања спровођењаначела транспарентности поступка.
Објављивање огласа врши се на порталу јавних набавки и интернет страници.
Члан 37.
Конкурсна документација се припрема у складу са Законом и Правилником о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова.
Конкурсна документација садржи све податке на основу којих ће понуђачи
моћи да припреме прихватљиву понуду.
Конкурсну документацију припрема комисија.
Члан 38.
Комисија за јавну набавку, приликом израде конкурсне документације
придржава се начела обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача. Услови
за учешће у поступку, техничке спецификације и елементи критеријума за доделу
уговора морају бити у логичној вези са предметом набавке и не смеју да
ограничавају конкуренцију.
Конкурсна документација садржи обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке прописане Законом, а према предмету набавке може да садржи и
додатне услове.

Додатне услове самостално одређује комисија узимајући у обзир предмет и
вредност јавне набавке и друге чињенице које су од значаја за извршење
предмета јавне набавке.
Модел уговора сачињава комисија.
Члан 39.
Измене или допуне конкурсне документације врши комисија у случају
исправки података или када је то неопходно за успешно спровођење поступка
јавне набавке.
Уколико се у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсна документација, комисија контролише да ли измењена конкурсна
документација садржи све елементе предвиђене Законом. Контрола се мора
извршити у што краћем року.
Измењена конкурсна документација се одмах након контроле објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници.
Члан 40.
Уколико комисија за јавну набавку измени или допуни конкурсну
документацију у року не дужем од осам дана пре истека рока за подношење
понуда, продижава се рок за подношење понуда.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављује се на
Порталу јавних набавки и интернет страници
Члан 41.
Лице запослено на пословима за пријем поште, приликом пријема понуде,на
коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележава време пријема и
евидентирања, број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно, предаје се понуђачу потврда пријема понуде.
Понуде се чувају на начин да не дођу у посед неовлашћених лица.
Примљене понуде се достављају комисији непосредно пре отварања понуда.
Члан 42.
Отварање понуда спроводи се у просторијама Центра за социјални рад
Београд у време које је одређено у позиву за подношење понуда, односно одмах
након истека рока за подношење понуда.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице,
а активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право
да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у
записник о отварању понуда.
Понуде примљене након истека рока за подношење понуда се не отварају,
већ се затворене враћају понуђачу са назнаком да је понуда поднета
неблаговремено.
Приликом отварања понуда комисија сачињава записник који садржи податке
предвиђене Законом.
Записник о отварању понуде потписују чланови комисије и представници
понуђача, који преузимају примерак записника, а понуђачима који нису

учествовали у поступку отварања понуда доставља се записник у року од три
дана од дана отварања.
Члан 43.
Комисија врши стручну оцену понуда након окончања поступка отварања у
року који је предвиђен Законом.
Комисија врши стручну оцену свих понуда које су благовремено примљене и
отворене на отварању понуда.
Приликом стручне оцене,сваке појединачне понуде, комисија утврђује:
-да ли постоје битни недостаци понуде,
-да ли је понуда одговарајућа, у смислу испуњавања техничких
спецификација које су тражене у конкурсној документацији,
- да ли постоје рачунске грешке у понуди и уколико постоје, позива понуђача
ради давања сагласности за исправку грешке,
- да ли понуда садржи неуобичајено ниску цену,
- да ли је понуда прихватљива.
Члан 44.
Комисија одбија понуде:
-када утврди да постоје битни недостаци понуде,
-када утврди да су неодговарајуће, јер не испуњавају захтеване техничке
спецификације,
-када утврди да су неприхватљиве и прелазе износ процењене вредности
јавне набавке.
Члан 45.
У случају неуобичајено ниске цене, комисија позива понуђача да у
примереном року детаљно образложи структуру понуђене цене.
Након изјашњења понуђача, комисија ће одлучити да ли ће ову понуду одбити
или узети у даљу оцену ценећи веродостојност података које је понуђач изнео.
Члан 46.
Комисија све понуде које нису одбијене рангира применом критеријума за
доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној
документацији.
У поступку рангирања понуда, комисија може захтевати од понуђача додатна
објашњења која су неопходна при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Члан 47.
Након извршене стручне оцене понуда, комисија у што краћем року,
сачињава Извештај о стручној оцени понуда који садржи податке таксативно
наведене у закону.
Извештај о стручној оцени доставља се одговорном лицу.
Члан 48.
Након извршеног рангирања понуда, а под условом да постоји најмање једна
прихватљива понуда, комисија предлаже да се додели уговор понуђачу који је
понудио најповољнију понуду.

Комисија предлаже одговорном лицу да се обустави поступак јавне набавке
уколико се након рангирања понуда утврди да не постоји ниједна прихватљива
понуда.
Члан 49.
Одговорно лице доноси одлуку о додели уговора у року који не може бити
краћи од 25, а изузетно 40 дана од дана отварања понуда. У поступку јавне
набавке мале вредности, рок за доношење одлуке о додели уговора не може
бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
Члан 50.
Одговорно лице може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и
који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала
потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Одлука о обустави поступка јавне набавке мора да садржи разлоге
обуставе поступка и одлуку о трошковима припремања понуда и упутство о
правном средству.
Одлука о обустави поступка јавне набавке објављује се на порталу јавних
набавки и интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
У року од пет дана од дана коначности Одлуке о обустави
поступка,објављује се обавештење на Порталу о обустави поступка.
Подаци да је поступак обустављен се уносе у апликативни софтвер.
Члан 51.
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
поступка, понуђачу се на писани захтев омогућава увид у документацију, као и
копирање исте о његовом трошку.
У року од два дана од дана пријема захтева, омогућава се увид и копирање
документације уз обавезу о заштити података које је понуђач означио као
поверљиве.
Писани захтев се чува као доказ у посебном регистру који се води за
конкретну јавну набавку или у посебном фајлу уколико је захтев поднет
електронским путем.
Члан 52.
Комисија може у року од пет дана, од дана доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, са сваким понуђачем, одвојено одржати састанак
на којем ће објаснити начин спровођења поступка, дефинисања услова за
учешће, начин одређивања спецификације предмета јавне набавке, начин
одређивања елемената критеријума за доделу пондера, разлоге за одбијање
понуда, рангирање понуда и сл.
Члан 53.

V ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора,

односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке,
Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Органи и организације из става 2. овог члана, нису дужни да подносе
захтев за заштиту права на захтев лица из става 1. овог члана ако то лице није
искористило право на подношење захтева.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може поднети, у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права, којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико
је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права, којим се оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из става 6.
овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
Одредбе става 6. и 7. овог члана не примењују се у случају преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац
захтева или са њим повезано лице, није учествовао у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале
вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума.
Захтевом за заштиту права, не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева из става 6. и 7. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је, у истом постуоку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке у складу са Законом.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Члан 54.
У случају поднетог захтева за заштиту права, наручилац не може донети
одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о
признавању квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити

уговор о јавној набавци пре доношењу одлуке о поднетом захтеву за заштиту
права, осим у случају преговарачког поступка у ситуацији ако због изузетне
хитности, проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним
догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца,
наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или
рестриктивни поступак.
Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме
активности из става 1. овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за
заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне
набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци, проузроковало велике
тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне
набавке, а која мора бити образложена.
Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу
да предузме активности из става 1. овог члана пре доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку
јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило
интерес Републике Србије.
Ако је захтев за заштиту права, поднет након закључења уговора пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са законом,
наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о
поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из става 2. и
3. овог члана и ако наручилац или Републичка комисија на предлог наручиоца не
одлучи другачије.
Ако наручилац сматра да постоје услови из става 3. овог члана, дужан је
да одмах по пријему, без претходне провере, захтев за заштиту права и
комплетну документацију из поступка јавне набавке, достави Републичкој
комисији са образложеним предлогом за доношење одлуке Републичке комисије.
Ако утврди да су испуњени услови, Републичка комисија доноси решење
којим усваја предлог наручиоца из става 5. овог члана у року од пет дана од дана
пријема предлога и комплетне документације.
Одлуку из става 2. овог члана, наручилац без одлагања доставља
Републичкој комисији и објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Ако је захтев за заштиту права уложен у случају спровођења
преговарачког поступка у ситуацији ако због изузетне хитности проузроковане
ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у
роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак, подносилац
захтева може предложити да Републичка комисија донесе решење којим се
забрањује наручиоцу да закључи, односно изврши уговор о јавној набавци.
Републичка комисија ће у року од пет дана, решењем, усвојити предлог
подносиоца захтева из става 8. овог члана, уколико утврди да би закључење,
односно извршење уговора о јавној набавци без претходне провере правилности
поступка, могло да проузрокује знатну штету по јавна средства.
Ако Републичка комисија донесе решење из става 9. овог члана,
наручилац не може закључити, односно извршити уговор о јавној набавци.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају
подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о
поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у
поступку јавне набавке.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на оквирни споразум.

Садржина захтева за заштиту права
Члан 55.
Захтев за заштиту права садржи:
1)
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2)
назив и адреса наручиоца;
3)
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4)
повреде прописа којим се уређује поступак јавне набавке;
5)
чињенице и докази којим се повреде доказују;
6)
потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7)
потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе
из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити са закључком.
Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац може у
року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији,
док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
Предходна провера захтева за заштиту права
Члан 56.
По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли је
захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну
легитимацију.
Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице
које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак из става 2. овог члана, наручилац доставља подносиоцу
захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка из става 2. овог члана, подносилац захтева може, у
року од три дана од дана пријема тог закључка, поднети жалбу Републичкој
комисији док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
Након пријема жалбе, наручилац ће у року од три дана доставити
Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради
одлучивања о жалби.
Поступак наручиоца после предходног испитивања захтева
за заштиту права
Члан 57.
После предходног испитивања, у року од пет дана од дана пријема
уредног захтева за заштиту права, наручилац ће:
1)
решењем усвојити захтев за заштиту права;
2)
доставити Републичкој комисији одговор у којем ће се изјаснити на све
наводе захтева за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне
набавке, ради одлучивања о захтеву за заштиту права;
Решење из става 1. тачка 1) овог члана наручилац доставља подносиоцу
захтева, понуђачима и Републичкој комисији у року од три дана од дана
доношења.
Уколико решењем из става 1. тачка 1) овог члана, наручилац није усвојио
све наводе захтева за заштиту права, подносилац захтева може писаним

изјашњењем наставити поступак пред Републичком комисијом у року од три дана
од дана пријема решења о чему истовремено обавештава наручиоца.
У случају из става 3. овог члана, наручилац је дужан, да у року од три
дана од дана пријема писаног изјашњења подносиоца захтева, комплетну
документацију из поступка јавне набавке достави Републичкој комисији.
У случају из става 1. тачка 2) овог члана, наручилац је дужан да писмено,
у року од три дана од дана достављања захтева Републичкој комисији, обавести
подносиоца захтева.
После пријема писменог обавештења о повлачењу захтева за заштиту
права, наручилац, односно Републичка комисија ће закључком обуставити
поступак заштите права.
Члан 58.
Уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум, закључује се након
доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног
споразума и ако у року предвиђеном Законом није поднет захтев за заштиту
права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Члан 59.
Потписан уговор се доставља понуђачу којем је додељен уговор у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
уговор се може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VI

НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Члан 60.

Уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум, закључује се након
доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног
споразума и ако у року предвиђеном Законом није поднет захтев за заштиту
права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Уговор се сачињава у 6 (четири) истоветна примерка .
Члан 61.
Потписан уговор се доставља понуђачу којем је додељен уговор у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној
набавци, уговор се може закључити са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
Извршење уговора о јавној набавци
Члан 62.
Уговор о набавци доставља се лицу задуженом за праћење извршења
уговора, Одсеку за финансијско-рачуноводствене послове, Одсеку општих
послова, а један примерак остаје у предмету о поступку набавке.
Члан 63.

Директор Центар писаним путем 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 64.
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 сл.
Извештај о извршеној услузи, која је предмет уговора о јавној набавци,
контролишу и потврђују лица која су корисници услуга.
Надзор над извођењем радова, који су предмет уговора о јавној набавци,
врши запослени кога одреди одговорно лице, а у зависности од врсте радова.
Након извршења 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 обавеза добављача.
Члан 65.
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 одговорно лице.
Комуникација са добављачем у вези извршења уговора обавља се
искључиво писаним путем.
Члан 66.
Одговорно лице доноси одлуку о измени уговора, којом се врши промена
цене или другог битног елемента уговора, у случају да су разлози за измену
уговора јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору или су
предвиђени посебним прописима.

VII НАБАВКЕ ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ НИЖА ОД 500.00,00
ДИНАРА
Члан 67.
Нaбaвка чиja укупнa прoцeњeнa врeднoст истоврсних набавки нa
гoдишњeм нивoу није већа oд 500.000 динaрa, не примењују се одредбе Закона
о јавним набавкам и спроводе се по правилима прописаним овим Правилником.
Члан 68.
Поступак набавке спроводи лице запослено на пословима јавних набавки,
а у складу са Списком набавки на које се закон не примењује.
Лице које спроводи поступак јавне набавке дужно је да потпише изјаву о
непостојању сукоба интереса.

Члан 69.
Лице запослено на пословима јавних набавки на основу Списка набавки
на које се закон не примењује сачињава одлуку о покретању поступка набавке ,
који садржи податке :
Назив и адресу наручиоца
редни број набавке за текућу годину .
предмет набавке
процењену вредност ,податке о апропријацији из финансијског плана
податке о потенцијалним понуђачима којима се упућује позив за
достављање понуда .
Члан 70.
У року од 3 дана од дана потписивања одлуке , лице запослено на
пословима јавних набавки, сачињава позив за подношење понуда. У циљу
обезбеђивања конкуренције, у поступку набавке позив се упућује на адресе
најмање три лица која обављају делатност која је предмет набавке и која су
према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и
на адресе већег броја лица. У позиву се одређује рок за достављање понуда од
3(три ) дана од дана пријема позива
Члан 71.
Позив за подношење понуда се доставља путем електронске поште, факса
или путем поште.
Позив садржи податке:
о наручиоцу, предмету набавке, техничке спецификације предмета
набавке, услове за учешће у поступку , критеријум за избор најповољније понуде,
начин и рок подношења понуде и рок за доношење одлуке .
Уз позив за подношење понуда Центар доставља и образац понуде који садржи
следеће :
- опште податке о понуђачу (назив, седиште, ПИБ број, име особе за
контакт и др.);
- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда;
- остале податке које Центар сматра релевантним за закључење уговора .
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени
Члан 72.
Критеријуми за оцењивање понуде су:
1.
2.

економски најповољнија понуда
најнижа понуђена цена .

Критеријум економски најповољнија понуда заснива се на различитим
елементима критеријума као што су :понуђена цена, попуст на цену, рок

испоруке, гарантни период,техничке и технолошке предности, обавезе у погледу
резервних делова и број и квалитет ангажованих кадрова.
Сваком елементу критеријума одређује се релативан значај (пондер) тако
да збир пондера износи 100.
Избор између достављених понуда применом критеријума економски
најповољније понуде Наручилац спроводи тако што их рангира на основу
пондера одређених за елементе критеријума .
Члан 73.
Отварање понуда спроводе: лице запослено на пословима јавних набавки
и лице које овласти директор Центра.
Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење
понуда
Приликом отварања понуда лица из става 1.овог члана сачињавају
записник, који садржи потребне податке :
датум и време отварања понуда,
предмет и процена вредности набавке,
критеријуми за оцењивање понуде
број под којим је понуда заведена ,
назив понуђача ,
понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач ,
подаци из понуде који су одређени као елемент критеријума ,
уочени недостаци у понудама ,
Записник о отварању понуда потписују лица из става 1.овог члана.
Члан 74.
Лице запослено на пословима јавних набавки је дужно да, након отварања
понуда, приступи стручној оцени понуда и о прегледу и оцени понуда за набавку
сачини извештај о стручној оцени понуда.
Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће
податке:
1)
предмет набавке;
2)
процењену вредност набавке;
3)
критеријуми за оцењивање понуде
4)
основне податке о понуђачима;
5)
понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих
понуда;
6)
назив понуђача коме се додељује уговор или наруџбеница..
Члан 75.
У складу са Извештајем о стручној оцени понуда, лице запослено на
пословима јавних набавки припрема одлуку о додели уговора или наруџбенице
или , одлуку о обустави поступка набавке.
Рок за доношење одлуке је 3 (три ) дана од дана отварања понуда .
Одлуке из става 1. овог члана доставља се директору на потписивање.

Обавештење о додели уговора или наруџбеница или о обустави поступка
набавке се доставља понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења
одлуке .
Члан 76.
Уговор или наруџбеница се сачињава у 6 (четири) истоветна примерка .
Директор ће писаним налогом овластити лице за праћење реализације и
извршења уговора или наруџбенице.
Лице запослено на пословима јавних набавки доставља потписани
примерак уговора или наруџбенице директору , шефу Одсека за финансијско
рачуноводствене послове Центра и запосленом кога директор овласти да прати
реаллизацију и извршење уговора или наруџбенице .

VIII ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Члан 77.
Лице запослено на пословима јавних набавки евидентира податке о
закљученим уговорима или наруџбеницама , о чему саставља тромесечни
извештај и исти доставља до 10-ог у месецу који следи по истеку тог тромесечја
Управи за јавне набавке, као и директору, шефу Одсека општих послова и шефу
Одсека књиговодствено рачуноводствених послова Центра.
Члан 78.
Евидентирање података врши се континуирано уношењем одговарајућих
података у апликативни софтвер Управе за јавне набавке, а на начин утврђен
прописима о јавним набавкама и овим Правилником.
Члан 79.
Евидентирање података о поступцима набавки обухвата:
евидентирање успешно спроведених поступака јавних набавки и
набавки на које се закон не примењује;
евидентирање података о обустављеним поступцима јавних
набавки и набавки на које се закон не примењује;
евидентирање поднетих захтева за заштиту права и одлука донетих
у поступцима за заштиту права;
евидентирање података о потпуно или делимично поништеним
поступцима јавних набавки и поступцима јавних набавки мале вредности.
Члан 80.
Евидентирање података о закњиченим уговорима обухвата:
евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима
јавних набавки и јавних набавки мале вредности;
евидентирање података о извршењу закључених уговора о јавним
набавкама;
евидентирање података о изменама уговора о јавним набавкама;

-

евидентирање података на које се закон не примењује;
евидентирање података о трошковима припремања понуда.
Члан 81.

По истеку тромесечја, а најкасније до 10. у месецу који следи по истеку
тромесечја, лице запослено на пословима јавних набавки врши проверу
података унетих у апликативни софтвер, врши евентуалне корекције и формира
евидентирање података на које се закон не примењује; евидентирање података о
трошковима припремања понуда.
Члан 81.
По истеку тромесечја, а најкасније до 10. у месецу који следи по истеку
тромесечја, лице запослено на пословима јавних набавки врши проверу података
унетих у апликативни софтвер, врши евентуалне корекције и формира електронски
фајл извештаја који путем електронске поште доставља Управи за јавне набавке.
Одштампани обрасци које потписује одговорно лице чувају се у архиви.
Члан 82.
У случају да Управа за јавне набавке затражи извештај са додатним подацима о
појединачном уговору или поступку јавне набавке, лице запослено на пословима
јавних набавки тражене податке доставља у року од осам дана од дана пријема захтева.
Члан 83.
Документација везана за јавне набавке чува се у складу са прописима који
уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека
уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет
година од доношења одлуке о обустави поступка.

IX

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о набавкама
Центра за социјални рад Београд број 050-277/11 од 07.03.2014.године.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Центра за соцујални рад у Београду, ул. Руска 4,Београд.

Градски Центар за социјални рад у Београду
Број:

