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На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 124/12), а у складу са Правилником о садржини акта којим се 
ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник 
РС”, број 106/13), в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду  доноси 

 

  

 

П Р А В И Л Н И К 
о ближем уређивању поступака јавних набавки 

 
 

I. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, 
спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Апелационог 
суда у Новом Саду (у даљем тексту: Суда). 

Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања 
послова јавних набавки у складу са  законом којим се уређују јавне набавке (у 
даљем тексту: Закон), а нарочито 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, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.  

Правилником се уређују и набавке добара или услуга или уступање 
извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне 
набaвке.  
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II. Основне одредбе 

Примена 

 Овај Правилник је намењен вим одељењима и организационим 
дини и

планирања набавки, спровођења поступака јавних набавки, 

Члан 3. 

П

Јавном набавком сматра се прибављање добара или услуга или 
уступ о ладу р

а од примене Закона је набавка предмета 
наба

набавке; спровођење 
посту  

 
план

ужање 
услуг

и је теретни уговор закључен у писаној форми 
изме

ор о јавној набавци (у даљем тексту: уговор) се закључује након 
спро

п

Члан 2. 

 

с
је цама  функцијама у Апелационом суду у Новом Саду које су, у складу са 
важећом регулативом и унутрашњим општим актима, укључени у планирање 
набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу 
јавних набавки.   

 У поступку 
извршења уговора и контроле јавних набавки учествоваће Управитељ суда, 
секретар суда, административно-технички секретар као: Управа суда; одељења 
суда, рачуноводство, Служба за информатику и аналитику, техничка служба, 
судска писарница и дактилобиро. 

   

ојмови 

 

ање изв ђења радова, у ск  са прописима којима се у еђују јавне 
набавке и овим правилником. 

Набавка која је изузет
вке, који је такође потребан за обављање делатности Апелационог суда у 

Новом Саду,  а на коју се не примењују одредбе Закона. 

Послови јавних набавки су планирање јавне 
пка јавне набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у 

комисији за јавну набавку; израда конкурсне документације; израда аката у 
поступку јавне набавке; израда уговора о јавној набавци; праћење извршења 
јавне набавке; сви други послови који су повезани са поступком јавне набавке. 

План набавки је годишњи план набавки наручиоца, који се састоји од
а јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује.     

Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пр
а или извођење радова. 

Уговор о јавној набавц
ђу наручиоца и понуђача у складу са спроведеним поступком јавне 

набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење 
радова.  

Угов
веденог отвореног и рестриктивног поступка, а може да се закључи и 

након спроведеног квалификационог поступка, преговарачког поступка са 
објављивањем позива за подношење понуда, реговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда, конкурентног дијалога, конкурса за 
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нацрте и поступка јавне набавке мале вредности, ако су за то испуњени 
Законом прописани услови. Поступак јавне набавке спроводи се у складу с 
начелима Закона.  

Члан 4. 

Веза са дру ументима 

 

 спровођењу овог правилника овлашћена/одговорна лица суда су у 
обаве

ва и других 
држав

у 

тивни акти суда 

 
Члан 5. 

Циљев лника  

Циљ Правилника је да  складу са Законом, да се 
обезбе

Општи циљеви овог правилника су: 

склађивање обављања свих послова 

уникације у поступку јавне набавке и у 

 током планирања, спровођења 

им фазама јавних набавки; 

 

финисање услова и начина професионализације и усавршавања 

вним 

 

гим док

У
зи да примењују интерне акте које је донео председник суда: 

- Одлука о коришћењу просторија у судској згради, судо
них органа од 09.02.2010. године; 

- Правилник о безбедности на рад

- Кућни ред, 

- други норма

и прави

 се набавке спроводе у
ди једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било ког вида 

дискриминације, да се обезбеди благовремено прибављање добара, услуга и 
радова, одговарајућег квалитета и потребне количине, уз најниже трошкове и у 
складу са објективним потребама Суда, тако да се процеси рада и обављање 
делатности Суда несметано одвијају. 

 

1) јасно и прецизно уређивање и у
јавних набавки, а нарочито планирања, спровођења поступка и праћења 
извршења уговора о јавним набавкама; 

2) утврђивање обавезе писане ком
вези са обављањем послова јавних набавки; 

3) евидентирање свих радњи и аката
поступка и извршења уговора о јавним набавкама; 

4) уређивање овлашћења и одговорности у св

5) контрола планирања, спровођења поступка и извршења јавних
набавки; 

6) де
запослених који обављају послове јавних набавки, са циљем правилног, 
ефикасног и економичног обављања послова из области јавних набавки;  

7) дефинисање општих мера за спречавање корупције у ја
набавкама.  
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III. Начин планирања набавки 

Правилникoм се уређују пос окови израде и доношења плана 
набав

а
о у

Члан 7. 

План набавки састоји се од пл их набавки и плана набавки на које 
се Зак

адржи обавезне елементе одређене Законом и 
подза  т е о  

Саду доноси План набавки до 31. 
јануар

авној 
ревизо и

Критеријуми за планирање набавки  

Критеријуми који се примењују рање сваке набавке су:  

; 

бавке  

т набавке одговарајућа с обзиром на 

шкова, колика је 

бе и 

а у вези са 

ормација и база података о 

 одржавања и коришћења постојеће 
опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, 
исплативост ремонта постојеће опреме и сл;  

Члан 6. 

тупак, р
ки и измена плана набавки, извршење плана набавки, надзор над 

извршењем, извештавање, овлашћења и одговорност орг низационих 
јединица, одн сно лица која чествују у планирању, као и друга питања од 
значаја за поступак планирања.  

 

ана јавн
он не примењује.  

План набавки с
конским актом и мора би и усаглаш н са буџет м Републике Србије и 

финансијским планом Суда за текућу годину.  

Председник Апелационог суда у Новом 
а за текућу годину, поштујући правила о његовом сачињавању и 

достављању, која су прописана Законом и подзаконским актом, сачињен у 
апликативном софтверу прописаном од стране Управе за јавне набавке,  

План набавки се доставља Управи за јавне набавке и Држ
рској нституцији до 10. фебруара текуће године. 

 

Члан 8. 

за плани

1) да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности суда

2) да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета на
одговарају стварним потребама Суда; 

3) да ли је процењена вреднос
циљеве набавке, а имајући у виду техничке спецификације, неопходне 
количине и стање на тржишту (цена и остали услови набавке); 

4) да ли набавка има за последицу стварање додатних тро
висина и каква је природа тих трошкова  и да ли је као таква исплатива;     

5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потре
које су предности и недостаци тих решења  у односу на постојеће;  

6) стање на залихама, односно праћење и анализа показатељ
потрошњом добара (квартално, годишње и сл);  

7) прикупљање и анализа постојећих инф
добављачима и закљученим уговорима; 

8) праћење и поређење трошкова
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9) трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, 
трошкови употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);    

10) ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке, као 

ваку појединачну набавку  

Члан 9. 

и трошкови алтернативних решења.  

 

Начин исказивања потреба, провера исказаних потреба и утврђивање 
стварних потреба за с

Инструкције за планирање доноси Председник суда, на предлог 
управитеља с едну годину. уда и односе се на планирање потреба за нар
Инструкције се израђују у складу с ношћу Апелационог суда у Новом а делат
Саду д а ии садрже мето ологију за утврђив ње и исказ вање потреба за 
предметима набавки, као и критеријуме и мерила који су од значаја за 
одређивање редоследа приоритета набавки, оцену оправданости исказаних 
потреба и процену вредности набавке 

Инструкције за планирање треба да буду у писаној форми са 
дефинисаним обрасцима, упитницима и табелама за прикупљање и 
достављање тражених података, како о набавкама које се планирају, тако и о 
реали х

је

 и могућим очекиваним променама у вршењу делатности Суда у 
склад

 које предмете набавки.  

анизационој јединици Суда, односно 
сваком одељењу Суда, инструкције за планирање. 

Поступак планирања организационе јединице почињу утврђивањем 
стварних потреба за предметима набавки, које су неопходне за обављање 
редов  су у складу са постављеним 
циљевима.  

зацији планирани  набавки. Обрасци треба да садрже све податке који су 
носиоцу планирања неопходни да сачини динствени план набавки наручиоца 
и извештај о извршењу плана, у складу са Законом и подзаконским актом. 
Обрасци који се односе на инструкције за планирање чине саставни део овог 
Правилника. 

Инструкцијама се одређују полазни елементи за планирање потреба који 
се базирају на: подацима о извршеним набавкама у претходне три године, 
стању залиха

у са законом, као и релевантни подаци у вези са тржишним кретањима у 
планској години. 

Инструкцијама се унифицира и стандардизује исказивање потребе за 
одређеним добрима, услугама и радовима и одређује се која организациона 
јединица планира

 

Члан 10.  

Управитељ суда доставља свакој орг
 

 

 

                                                  Члан 11. 

них активности из делокруга и које
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Стварне потребе за добрима, услугама и радовима које треба набавити 
организационе јединице одређују у складу са критеријумима за планирање 
набавки. 

 

Члан 12. 

Проверу да ли су исказане потребе у складу са критеријумима за 
планирање набавки врши управитељ суда. 

Након извршене провере, управитељ суда обавештава организационе 
јединице о свим уоченим неслагањи а са критеријумима за планирање 
набав

рше неопходне исправке и утврђују стварну потребу за сваку 

ма потреб
ки.    

 

Члан 13.  

Након пријема обавештења из члана 12. Правилника, организационе 
јединице в
појединачну набавку, о чему обавештавају управитеља суда.    

 

  

Члан 14. 

редмет набавке су добра, услуге или радови који су одређени у складу 
са Законом и

Техничким је у складу са 
Законом и критеријумима за плани авки, тако да се предмет набавке 
опише

ењена вредност набавке одређује се у складу са техничким 
спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као 
резулта е и 
спроведеног истраживања тржишта

 16. 

анизационе јединице испитују и истражују тржиште сваког 
појединачног предмета набавке, на неки од следећих начина:  

авке 
(постојеће информације и базе пода ављачима и уговорима);  

 

Правила и начин одређивања предмета набавке и  
техничких спецификација предмета набавке

П
 Општим речником набавки.  

 спецификацијама се предмет набавке одређу
рање наб

 на једноставан, јасан, објективан, разумљив и логично структуиран 
начин.  

 

Правила и начин одређивања процењене вредности набавке  

Члан 15. 

Проц

т претходног искуства у набавци конкретног предмета набавк
. 

 

 

Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке  

Члан

Орг

-  испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета наб
така о доб
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-  истраживањем путем инт рнета испитују степен развијености тржишта 
(ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других

 е  
 наручилаца, 

сајтов

е н
 потреба наручиоца на другачији начин и др;  

 Члан 17. 

и надлежних институција за објаву релевантних информација о 
тржишним кретањима...);   

-  испитивање искустава других наручилаца, упоређују цене више 
потенцијалних понуђача, прате квалитет, период гаранције, начин и трошкове 
одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандард , могућности а 
тржишту за задовољавање

- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке 
појединачно.     

 

Одређивање одговарајуће врсте поступка и  

утврђивање истоврсности добара, услуга и радова  

Управитељ суда, након утврђивања списка свих предмета набавки, 
одређује укупну авке на нивоу 
читавог нару

 процењену вредност истоврсних предмета наб
чиоца. 

Управитељ суда одређује в пка за сваки предмет набавке, у 
склад а

рсту посту
у са укупном процењеном вредношћу истоврсног предмета наб вке, и у 

складу са другим одредбама Закона.  

У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, управитељ суда 
обједи

Начи

набавкама и у 
обрасцима инструкција уносе периоде у којима је потребно закључити уговоре. 

датума закључивања или на перио  12 месеци, у складу са важећим 
пропи с

њује сва истоврсна добра, услуге и радове у јединствени поступак, где 
год је то могуће, имајући у виду динамику потреба и плаћања. 

  

н одређивања периода на који се уговор о  јавној набавци закључује 

Члан 18. 

Организационе јединице прате претходне уговоре о 

Уговор о јавној набавци се закључује, по правилу, на период од годину дана од 
д краћи од

сима и реалним потребама Суда, начелом економично ти и ефикасности, 
а као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке.  

 

Одређивање динамике покретања поступка набавке  

Члан 19. 

Динамику покретања поступака набавки одређује управитељ суда, по 
образложеним предлозима организационе јединице и претходно дефинисаним 
оквирним д  врсту 
поступка јавне набавке који се спр аки предмет набавке, објективне 
рокове

атумима закључења и извршења уговора, а имајући у виду
оводи за св

 за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за 
заштиту права.  
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Испитивање оправданости резервисане јавне набавке 

Члан 20. 

Суд може да спроводи резервисане јавне набавке у складу са својим 
отребама.  

 

Испитивање оправданости за г спровођења јавне набавке 

ц планирања одређује да ли је оправдано заједничко спровођење 
вне набавке, имајући у виду резултате истраживања тржишта сваког предмета 

наба

 

есника у планирању су дефинисани тако што у 
предвиђеном року: 

п

једничко

Члан 21. 

Носила
ја

вке и потребе наручиоца.  

Израда и доношење нацрта плана набавки 

Члан 22. 

Обавезе и овлашћења уч

– Управитељ струкције за 
планирање свим организационим је  са стандардизованим обрасцима 
и табе

ње потреба; 

цену вредности набавке, као и образложења 
која су

суда доставља до 15. јуна текуће године ин
диницама

лама  за пријављивање потреба и обавештава организационе јединице о 
року за  пријављива

– руководиоци организационих јединица до 25. јуна текуће године 
утврђују и исказују потребе за предметима набавки (организационе јединице 
достављају попуњене стандардизоване обрасце у којима попуњавају: описе 
предмета набавки, количине, про

 од значаја за оцену оправданости);  

– Управитељ суда проверава исказане потребе (врши формалну, 
рачунску и логичку контролу предложених предмета, количина, процењене 
вредности, приоритета набавки као и осталих података, и предлаже њихове 
исправке) и о томе обавештава организационе јединице; 

н– организационе једи ице врше неопходне исправке и  утврђују стварне 
потребе за предметима набавки, и достављају документ управитељу суда 
најкасније до 30. јуна текуће године; 

- Управитељ суда обједињује потребе на нивоу целог наручиоца, 
разма

им пројектима и оцењује оправданост 
пријав   

 с

тра усклађеност пријављених потреба предмета набавки са стварним 
потребама наручиоца, а пре свега са стратешким приоритетима, усвојеним 
оперативним циљевима и одобрен

љених потреба. Управитељ суда може од учесника у планирању 
захтевати додатна објашњења и измене планираних предмета набавке, 
количина, процењене вредности, редоследа приоритета и др.; 

 – Управитељ суда доставља Нацрт плана набавки шефу рачуноводства, 
најкасније до 10. јула текуће године, ради усаглашавања а Предлогом 
финансијског плана суда за наредну годину.  
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Израда, доношење и  измена плана набавки 

Члан 23. 

  

Након усвајања буџета Републике Србије за наредну годину, Високи 
савет судства тни корисници 
буџета, Суду достављају Одлуке ели буџетских средстава, којом 
опредељују висину средстава за пословање Апелационог суда у Новом Саду. 

х 
инстру

а плана набавки, 
ради у

а у

ема Предлог плана набавки који 
достав

ара.  

лан  се израђује у три истоветна примерка и доставља у спис предмета, 
управитељу суда, шефу рачуноводс

 

 25.  

План набавки управитељ уда након доношења доставља 
руководиоцима организационих јединица, у електронском облику.   

План набавки управитељ суда у оку од десет дана од дана доношења 
доставља у електронском облик за јавне набавке и Државној 
ревизо ин ,  и он

вању списка 
наруч

доставити 
Управ

и надлежно министарство правде, као дирек
 о распод

Након добијања одлука о расподели средстава, обавезе и овлашћења 
учесника у планирању у овој фази су дефинисани тако што:  

– у року од три дана од дана достављања одлуке, управитељ суда, на 
основу реда приоритета набавки, критеријума и мерила унапред одређени

кцијама за планирање, доставља руководиоцима организационих 
јединица образложени предлог потребних корекција Нацрт

склађивања са финансијским планом.  

– руководиоци организацих јединица достављају предлоге корекција 
Нацрта плана н бавки Управутељ  суда. 

 – Управитељ суда уноси корекције Нацрта плана набавки и након 
усклађивања са Финансијским планом, припр

ља Председнику суда. 

 

Члан 24.  

Председник суда доноси План набавке после усвајања Финансијског 
плана, а најкасније до 31. јану

П
тва. 

 

 

Члан

с

р
у Управи 

рској ституцији у складу са Законом  подзак ским актом. 

У случају да Апелациони суд, Одлуком Владе РС о утврђи
илаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа 

спроводи централизоване јавне набавке, управитељ суда ће примерак Плана 
набавки, и сву осталу потребну документацију у складу са упутством, 

и за заједничке послове републичких органа. 
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Члан 26.  

Измене и допуне плана набавки доносе се у поступку који је прописан за 
доношење плана набавки, када су испуњени услови прописани Законом.   

Процедура за измену Плана јавних набавки је иста као и код израде из 
чл. 23. и 24.  овог Правилника  организациона јединица Суда 
достав

ебне 
набав

у  о р ја ке

правитељ суда и учесници у планирању у делу који су планирали су 
дужни да прате извршење плана набавки по различитим критеријумима 
(позицији плана, пр ључених уговора, 
добављачима, реализацији и важењ ачних уговора и сл). 

иступа процесу осмишљеног планирања.  

т њ  

, односно
љају образложен предлог за измену Плана набавки, на 

стандардизованом обрасцу у ком попуњавају: описе предмета потр
ке, количину или промену, процену вредности набавке. 

Измене и допуне плана набавки управитељ суда у року од десет дана од 
дана доношења доставља  електронском блику Уп ави за вне набав  и 
Државној ревизорској институцији, на начин прописан Законом и подзаконским 
актом.  

 

Надзор над извршењем плана набавки 

Члан 27. 

 У
 

едмету набавке,  врсти поступка, броју зак
у поједин

Управитељ суда, у склопу инструкција за планирање, треба да пружи 
упутство организационим јединицама и у вези са начином и роковима за 
праћења и достављања података о извршењу плана набавки, за одређене 
предмете набавки. 

Праћење реализације омогућава анализу остварених резултата, 
прецизније и сигурније планирање у будућем периоду, те повећање 
ефикасности и квалитета пословних процеса уз уштеде које произилазе из 
професионалног пр

 

Извеш ај о изврше у плана набавки  

Члан 28. 

Извештај о извршењу плана набавки сачињава се и доставља тако што у 
предвиђеном року: 

- Руководиоци м инструкцијама, 
достављају управитељу суда пода изацији плана за одређене врсте 
поступ

 суда, на основу достављених података о праћењу 
реали

м актом. 

унапређење система планирања у наредном периоду; 

 организационе јединице, у складу са дати
тке о реал

ака; 

- Управитељ
зације плана осталих учесника у планирању, сачињава извештај о 

извршењу плана набавки за предходну годину, у складу са Законом и 
подзаконски

 

Извештај о извршењу плана обавезно садржи и анализу и препоруке за 
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Изве тај о извршењу плана заједно са анализом и препорукама за 
унапређење система 

ш
планирања се одлуком усваја и потписује га председник 

Суда, ајкасније до 31. марта. 

 електронској форми, 
кориш

тај из става 1. овог члана доставља свим 
органи

Члан 29. 

а

целисходност и оправданост јавне набавке – прибављање добара, 
услуга или радова их количина, за 
задовољавање стварних потреба С икасан, економичан и ефективан 
начин

икасно трошење јавних средстава – принцип 

, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене 

ожај свих понуђача у поступку 

лаговремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за 
Суда и благовременог 

ње поверења у објективно поступање наручиоца и сл, у складу 

 набавки 

кретање и евидентирање понуда, пријава и других 
писмена у вези са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних 
набавки (пла ра о јавној 
набавци), обавља се пре  у којој се пошта прима, 
отвара и прегледа, заводи, распоређује и доставља, истог дана, Управи суда, 

н

Извештај о извршењу плана управитељ суда доставља Управи за јавне 
набавке и Државној ревизорској институцији у

ћењем апликативног софтвера који је израђен од стране Управе за јавне 
набавке и постављен на њен сајт. 

Управитељ суда извеш
зационим једницама и одељењима Суда до 10. априла, у електронском 

облику.  

IV. Циљеви поступка јавне набавке    

У поступку ј вне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне 
набавке, који се односе на:  

1) 
 одговарајућег квалитета и потребн

уда на еф
;  

2) економично и еф
„вредност за новац“, односно прибављање добара, услуга или радова 
одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;  

3) ефективност (успешност) – степен до кога су постигнути постављени 
циљеви
набавке; 

4) транспарентно трошење јавних средстава;  

5) обезбеђивање конкуренције и једнак пол
јавне набавке; 

6) заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности;  

7) б
потребе несметаног одвијања процеса рада 
задовољавања потреба осталих корисника.  

8) повећа
са позитивним прописима. 

 

V. Достављање, пријем писмена и комуникација  

у пословима јавних

Члан 30. 

Достављање, пријем, 

нирање, спровођење поступка и извршење угово
ко Пријемне канцеларије суда,
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где се пошта евидентира у Су упис  чега се распоређује и доставља у 
рад. 

 јавне набавке, измене и допуне понуде, 
завод се у тренутку пријема и на свакој понуди, односно измени или допуни 
понуде, обавезно се мора назначит  време пријема.  

ећена коверта и сл],  дужан је да о томе сачини белешку и достави је 
Управ

да, када се 
преда

них лица, понуђача, подносилаца пријава, 
као и д

пријему, прегледу или отварању електронске поште утврде 
неправилности или други разлози који онемогућавају поступање по овој пошти 
(нпр. недостатак основних податак ификацију пошиљаоца – имена и 
прези

ник, након

Послови из ст. 1 овог члана, у  и Управи суда, обављају се у складу са 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
Апелационог суда у Новом Саду.   

 

Члан 31.  

У Пријемној канцеларији и експедицији пошту прима запослени задужен 
за пријем поште, у складу с распоредом радног времена од 7,30 до 15,30 
часова. 

 понуде у поступкуПримљене
е 

и датум и тачно

Уколико запослени из става 1. овог члана утврди неправилности 
приликом пријема понуде [нпр. понуда је отворена, достављена је отворена 
или ошт

и суда, односно председнику комисије за јавну набавку.     

Примљене понуде се чувају у затвореним ковертама, на безбедном 
месту у Управи суда, у орману који се закључава,  до отварања пону

ју комисији за јавну набавку.  

Пријем понуда од стране Комисије за јавне набавке потврђује се 
потписом председника комисије за јавну набавку или члана комисије, у 
посебној евиденцији о примљеним понудама.  

Пријемна канцеларија, писарница и Управа суда, као и сви запослени 
који су имали увид у податке о достављеним понудама, дужни су да чувају као 
пословну тајну имена заинтересова

податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања пону а, 
односно пријава.  

 

Члан 32. 

Електронску пошту друга лица достављају на e-mail адресе које су 
одређене за пријем поште у електронском облику или на други начин, у складу 
са законом или посебним прописом, а таква пошта се евидентира у Су уписник. 

 се при Ако

а за идент
мена или адресе, немогућност приступа садржају поруке, формат поруке 

који није прописан, подаци који недостају и сл.), та пошта се преко e-mail налога 
враћа пошиљаоцу, уз навођење разлога враћања. 

Потврда о пријему електронске поште издаје се коришћењем e-mail 
налога (корисничке адресе) или на други погодан начин.  
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Члан 33. 

Сва акта у поступку јавне набавке потписује председник суда, изузев 
аката 

VI. Спровођење  јавне набавке  

Члан 34.  

које у складу са одредбама Закона потписује комисија за јавну набавку.  

 

 

 поступка

Захтев за покретање поступка јавне набавке 

 

Захтев за покретање поступка вне набавке подноси организациона ја
јединица која је к јединица која је орисник набавке, односно организациона 
овлашћена за под  захтева).  

Захтев из става 1. овог члана дноси се уколико је јавна набавка 
предвиђена Планом набавки наручи ућу годину.   

вке. 

 
гаранц

  

 захтев за покретање поступка јавне набавке, 
оставља образложење за покретање преговарачког поступка без 
бјављивања позива за подношење понуда и потребне доказе, уколико сматра 
да су испуњени Законом прописани  покретање ове врсте поступка.  

Председнк суда упућује Управи  јавне набавке захтев за добијање 
мишљ

 

 

ношење захтева (у даљем тексту: подносилац

по
оца за тек

Захтев из става 1. овог члана подноси се Управи суда, у року за 
покретање поступка који је одређен Планом набавки и заводи се у Су уписник, 
група IV, добијањем интерног броја формира предмет конкретне јавне наба

Подносилац захтева подноси захтев из става 1. овог члана на обрасцу 
који чини саставни део овог правилника.  

Подносилац захтева дужан је да одреди предмет јавне набавке, 
процењену вредност, техничке спецификације, квалитет, количину и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања

ије квалитета, техничке прописе и стандарде који се примењују, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 
слично ,  к, одржавање гарантни рок, та о да не користи дискриминаторске услове 
и техничке спецификације.   

 

 

Члан 35.  

 

Подносилац захтева уз
д
о

 услови за

 за
ења о основаности примене преговарачког поступка, о чему обавештава 

подносиоца захтева.  

Исти поступак се односи и на добијање мишљења од Управе за јавне 
набавке за конкурентни дијалог. 
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Члан 36.  

По пријему захтева за покретање поступка јавне набавке управитељ суда 
је дужан да провери да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да 
ли је ја

садржи недостатке, односно не садржи све 
потребне елементе, исти се без одлагања враћа подносиоцу захтева на 
исправку и допуну, која мора бити учињена у најкраћем могућем року.  

Уколико поднети захтев са неопходне елементе, захтев се 
достав

одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог решења о 
образ ању комисије за јавну набавку, који садрже све потребне елементе 
прописане Закон

 Образац одлук  чине саставни 
део овог правилника.  

 Управитељ суда доставља пр седнику суда на потпис одлуку о 
покрет

а комисије за јавну набавку, односно лица која 

Члан 38.  

н
у, на студијама 

ругог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
кадемске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
с

Решењем се им

Чланови комисије именују се послених.  

ије. 

вна набавка предвиђена Планом набавки наручиоца за текућу годину.   

Уколико поднети захтев 

држи све 
ља на одобрење Председнику суда, који потписује и оверава поднети 

захтев.  

 

Начин поступања по одобреном захтеву за 

 покретање поступка јавне набавке 

Члан 37. 

 

На основу одобреног захтева, управитељ суда без одлагања сачињава 
предлог 

ов
ом.  

е и образац решења из става 1. овог члана

ед
ању поступка набавке и решење о формирању комисије.  

 

 

Начин именовања чланов
спроводе поступак јавне набавке 

Комисија за јавну абавку има најмање три члана, с тим што један члан 
мора бити лице са стеченим образовањем на правном факултет
д
а
тудијама у трајању од најмање четири године, односно судијски помоћник. 

енују и заменици чланова комисије.  

 из реда за

За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће стручно 
образовање из области из које је предмет јавне набавке.  

У поступцима јавних набавки добара, услуга или радова чија је 
процењена вредност већа од троструког износа вредности горњег лимита јавне 
набавке мале вредности, службеник за јавне набавке мора бити члан Комис
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За члана комисије може бити именован службеник за јавне набавке и у 
поступ

а.  

о  

 комисије 
потпис

ика. 

 

помоћи комисији, односно лицима која спроводе 

организационе јединице дужне су да у оквиру своје надлежности 
пруже

У случају потребе за стручном помоћи, комисија се писаним путем 
о

Организациона једин  стручна помоћ комисије, 
дужна је да писаним путем одгово ев комисије, у року који одређује 
комис

 не одговори комисији или не одговори у 
року, к

овање радних обавеза.  

ућу 
понуду  

Кон писане 
подзаконским актом којим су обавезни елементи конкурсне 
докум

мисија је дужна да, у складу са Законом, подзаконским актима, 
одлуко а р м ј

е л ју .

цима јавних набавки добара, услуга или радова чија је процењена 
вредност мања од вредности утврђене ставом 3. овог члан

Ак  наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно 
образовање из области из које је предмет јавне набавке, у комисију се може 
именовати лице које није запослено код наручица. 

У комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса 
за предмет јавне набавке. 

Након доношења решења о формирању комисије, чланови
ују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу 

интереса. 

Образац изјаве је саставни део овог Правилн

Начин пружања стручне 
поступак јавне набавке 

Члан 39.  

Све 
 стручну помоћ комисији.  

браћа надлежној организационој јединици. 

ица од које је затражена
ри на захт

ија, а у складу са прописаним роковима за поступање.  

Уколико организациона јединица
омисија обавештава председника суда, који ће предузети све потребне 

мере предвиђене позитивним прописима за непошт

 

Начин поступања у току израде конкурсне документације  

Члан 40. 

Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију, на начин 
утврђен Законом и подзаконским актима који уређују област јавних набавки, 
тако да понуђачи на основу исте могу да припреме прихватљиву и одговарај

. 

курсна документација мора да садржи елементе про
уређени 

ентације у поступцима јавних набавки. 

Конкурсна документација мора бити потписана од стране комисије 
најкасније до дана објављивања исте.  

Ко
м о покрет њу поступка и ешење  ко им је образована, спроведе све 

радње потребн  за реа изаци  јавне набавке   
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Коначан текст конкурсне документације је саставни део списа јавне 
набавке. 

 

Додатне информације или појашњења и  
измене и допуне конкурсне документације  

атне информације или појашњења и потребне измене и допуне 
конкур не документације, сачињава комисија за јавну набавку. 

ебе комисије за 

јавну набавку, у складу са Законом.  

Конкурсна д  се објављују на 
Порталу Управе јавних набавки, ин аници Апелационог суда у Новом 
Саду w

Члан 41.  

Дод
с

 

Објављивање у поступку јавне набавке  

Члан 42.  

Објављивање огласа о јавној набавци, конкурсне документације и других 
аката у поступку јавне набавке врши управитељ суда за потр

окументација и позив за подношење понуда
тернет стр

ww.ns.ap.sud.rs , као и у складу са чл. 57. Закона на Порталу службених 
гласила Републике Србије и база прописа. 

 

Отварање понуда 

Члан 43.  

На поступак отварања понуда примењују се прописи којима се уређују 
јавне набавке.  

Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење 
понуда.  

Отварање понуда се спрово ту и у време који су наведени у  
позиву

 понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице. 

но ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу 
закона

ди на мес
 за подношење понуда, као и у конкурсној документацији.  

Отварање
Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је 

то потреб
 којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке 

у смислу закона којим се уређује тајност података.  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.   

Прeдстaвник пoнуђaчa кojи учeствуje у пoступку oтвaрaњa пoнудa имa 
прaвo дa приликoм oтвaрaњa пoнудa изврши увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe 
унoсe у зaписник o oтвaрaњу пoнудa.  

Приликом отварања понуда комисија сачињава записник, који садржи 
податке предвиђене Законом.  

Образац записника саставни је део овог правилника. 
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Записник о отварању понуда 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 о

нуда  

о

штај о стручној оцени понуда.   

Чланови комисије врше стручну оцену понуда у смислу: 

- одговорн к у комисији 
оцењују правну ваљаност испуњеност услова у складу са 

та набавке.  

) евентуална одступања од плана набавки са образложењем; 

разлоге и околности које оправдавају примену тог поступка; 

бавке спроводи заједно са другим наручиоцем 
у скла

ђену цену 
тих по

зима који 
су узр

ајуће или неприхватљиве мишљење 
комис

ји је одређена процењена вредност; 

д дана отварања. 

 

Начин поступања у фази стручне оцене по

Члан 44. 

Комисија за јавну набавку је дужна да, након тварања понуда, приступи 
стручној оцени понуда у складу са Законом, и о прегледу и оцени понуда за 
јавну набавку сачини изве

о лице за јавне набавке и дипломирани правни
доказа и 

конкурсном документацијом 

- оцену техничких  карактеристика понуђених добара и услуга врши 
стручно лице члан комисије у зависности од предме

 

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће 
податке:  

1) предмет јавне набавке; 

2) податке из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку; 

3) процењену вредност јавне набавке; 

4

5) ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни 
поступак, 

6) ако се поступак јавне на
ду са чланом 50. Закона, основне податке о том наручиоцу;  

7) основне податке о понуђачима; 

8) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и пону
нуда; 

9) ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разло
оковали подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да 

се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку; 

10) ако су све понуде неодговар
ије о разлозима који су узроковали подношење таквих понуда и опис 

начина на ко

11) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена; 

12) начин примене методологије доделе пондера; 
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13) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да 
ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће 
извршити подизвођач.  

           Образац извештаја је саставни део овог правилника. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени 

Члан 45. 

комисија за јавну 
набав

у оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне 
абавке, односно предлог одлуке о признавању квалификације.   

Предлог одлуке и  председнику суда на 
потписивање.  

 

Начин поступања у току закључивања уговора 

еку рока за подношење захтева за заштиту права након доношења 
одлуке

ет захтев за заштиту права 

пријава.  

 

Доношење одлуке у поступку   

У складу са Извештајем о стручној оцени понуда, 
ку припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о 

закључењ
н

з става 1. овог члана доставља се

Потписана одлука се доставља понуђачима у року од три дана од дана 
доношења.  

Одлука се доставља путем поште, препоручено, са повратницом или 
непосредно, попуном и потписивањем доставнице. 

Члан 46.  

По ист
 о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума, 

односно ако у року предвиђеним Законом није подн
или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, секретар суда припрема 
уговор о јавној  из конкурсне 
документације. 

 рачуноводства – за финансијско-материјалне послове, а трећи 
је саст

Члан 47.  

 набавци, а исти мора одговарати моделу уговора

Председник суда потписује са изабраним понуђачем Уговор, у шест 
примерака, за сваку уговорну страну по три примерка, у року не дужен од пет 
дана, односно у року наведеном у Одлуци о покретању поступка за конкретну 
набавку. 

Један примерак потписаног уговора одлаже се у архиву, други се 
доставља шефу

авни део предмета јавне набавке. 

 

Поступање у случају подношења захтева за заштиту права  

 

Комисија поступа по пријему захтева за заштиту права, у складу са 
Законом.  
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У аду са 
чланом 39. Правилника.  

 

Члан 48. 

у вези са спровођењем поступка и обавља друге 
активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке.  

За авање 
предлога и доношење одлука, реш гих аката у поступку јавне набавке 
одговорни м

да, и

 т

дмета јавне набавке одређује подносилац 

случају потребе за стручном помоћи, комисија поступа у скл

VII. Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке  

Управитељ суда координира радом комисија за јавне набавке, пружа 
стручну помоћ комисији 

законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињ
ења и дру

 су: руководилац наручиоца, управитељ суда и ко исија за јавну 
набавку.  

Акте у поступку јавне набавке сачињава управитељ су а комис ја за 
јавну наб вк аа у сачињав  конкурсну документацију, записник о отврању понуда и 
извештај о стручној оцени понуда.  

Управитељ суда и подносилац захтева одређују обликовање јавне 
набавке по пар ијама.  

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређује комисија за 
јавну набавку.  

Техничке спецификације пре
захтев

икације, као обавезан део конкурсне документације, 
подно

в .  

х

жишном м

у
ж о

а и одговоран је за исте.   

Техничке специф
силац захтева одређује на начин који ће омогућити задовољавање 

стварних потреба наручиоца и истовремено омогући широком кругу понуђача 
да поднесу одго арајуће понуде

Комисија може извршити измене технички  спецификација, уз претходно 
прибавље лну саг асност подносиоца захтева.  

Критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и 
методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума, начин 
навођења, описивања и вредновања елемената критеријума у конкурсној 
документацији, утврђује комисија, узимајући у обзир врсту, техничку сложеност, 
трајање, вредност јавне набавке и сл.  

упоре  цеУтврђивање дивости понуђене не са тр  цено  врши 
комисија за јавне набавке.  

Модел уговора сачињава комисија, а уколико модел уговора који 
комисија припрема као саставни део конкурсне документације захтева посебна 
стручна знања, комисија може захтевати стручну помоћ организационих 
јединица.  

У поступку заштите права поступа комисија за набавк , која може 
захтев уати стр чну помоћ правне и осталих стручних слу би. Ак  је захтев за 
заштиту права уредан, благовремен и изјављен од стране овлашћеног лица, 
комисија за јавну набавку је дужна да на основу чињеничног стања, у име и за 
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рачун наручиоца длучи по однет м захтеву, тако што а примљеним захтевом 
за заштиту

о п о с
 права предузима радње на начин, у роковима и по поступку који је 

прописан Законом.  

За поступање у роковима за закључење уговора, одговоран је 
руководилац наручиоца и управитељ суда. 

Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним 
набавкама Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији врши 
управитељ суда. Управитељ суда извештаје доставља након потписивања од 
стране председника суда.   

У    
авке, одговорна је Служба набавке.  

 

 поступка јавне набавке.   

У поступку јавне набавке неопходно је одредити услове за учешће у 
упку, техничке уговора на начин 

који обезбеђује уче ца пријава и који 
не ствара дискриминацију међу пон

делат

на адресе најмање три лица која 
обављ

јавне о

, чланови комисије, као и сви запослени  који су имали 
увид податке о понуђачима садржане у понуди које је као поверљиве, у 

За достављање прави за јавне набавке доказа негативне референце за 
неиспуњавање обавеза у поступку јавне наб

Сва документа у вези са планирањем поступака набавки, спровођењем, 
закључивањем уговора, извршењем уговора, извештајима о јавним набавкама  
се чувају у папирнј и у електронској форми. 

 

VIII. Начин обезбеђивања конкуренције  

Члан 49. 

Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са 
оном, уз обавезу примене начела транспарентностиЗак

пост спецификације и критеријуме за доделу 
шће што већег броја понуђача и подносио

уђачима.  

У циљу обезбеђивања конкуренције, у поступку јавне набавке мале 
вредности позив се упућује на адресе најмање три лица која обављају 

ност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца 
способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.  

У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда позив се упућује, увек ако је то могуће, 

ају делатност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима 
наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег 
броја лица.  

До сазнања о потенцијалним понуђачима који могу да изврше предмет 
набавке, долази се истраживањем тржишта на начин дређен у делу 

планирања набавки.   

 

IX. Начин поступања у циљу заштите података 

 и одређивање поверљивости 

Члан 50. 

Управитељ суда
у 
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складу са Зак а чувају као 
поверљиве и одбију би значила повреду 
поверљивости података добијених у

оном, понуђач означио у понуди, дужни су д
 давање информације која 

 понуди.  

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде.  

Понуд  и ва доку ентација из поступка набавке чув  се у Упр ви суда.  е с м , а а
Управа суда је дужна да предузме све мере у циљу заштите података у складу 
са зак

кументације за јавну набавку или појединих 
њених

тација се чува у служби набавке до извршења уговора, након 
чега с

 
м набавкама  

. 

уд је дужан да евидентира све радње и акте током планирања, 
спровођења пос документацију 
везану за ују област 
документа ног рока 
за извршење ина од 
доношења т д ј  

оном. 

ромесечни извештај из става 2. овог члана потписује председник суда 
или њ

е у складу са 
ставом

оном.   

Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, 
односно у припреми конкурсне до

 делова, забрањено је да трећим лицима саопштавају било које 
незваничне податке у вези са јавном набавком. 

Докумен
е доставља архиви на архивирање.  

 

X. Начин евидентирања свих радњи и аката,  
чувања документације у вези са јавни

и вођења евиденције закључених уговора  и добављача 
Члан 51

С
тупка и извршења јавне набавке, да чува сву 

јавне набавке у складу са прописима који уређ
рне грађе и архива, најмање десет година од истека уговоре

 појединачног уговора  набавци, односно пет год о јавној
 одлуке о обус ави поступка и да води еви енци у свих закључених 

уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача. 

 

Управитељ суда је дужан да прикупља и евидентира податке о 
поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и 
да Управи за јавне набавке доставља тромесечни извештај најкасније до 10-ог 
у месецу који следи по истеку тромесечја, у складу са Зак

Т
егов заменик. 

Након извршења уговора о јавној набавци или коначности одлуке о 
обустави поступка, управитељ суда сву документацију доставља архиви суда, 
која је дужна да чува сву документацију везану за јавне набавк

 1. овог члана. 

Управитељ суда води евиденцију свих закључених уговора о јавним 
набавкама и евиденцију добављача, у писаној и електронској форми. 
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XI. Набавке на које се закон не примењује  

Члан 52. 

 

Управитељ суда у сарадњи са руководиоцима организационих јединица  
спроводи поступа ладу са чланом    
39. став 2. Закона о јавним набавка

У наведеном поступку, прибављају се  најмање три понуде, сачињава се 
извеш

вредност нижа од 400.000,00 динара 
потреб

ију међу понуђачима прибављањем најмање три  
или ви

едити да уговорена цена није већа од упоредиве тржишне цене за 
предм

 добро извршење посла у висини од 10% од вредности 
набав

 коју се закон не примењује садржи: образац понуде, 
услове з к т

у јавних 
абавки, могу да спроводе једно или више лица задужених за контролу, по 
налогу Председника суд

За контрлу јавних набавки П  суда може да одреди запослене 
који и

 одговорно, објективно, стручно, поштују принципе 
повер

ирања, спровођења или 
изврш

  о с м

 

к набавке на које се закон не примењује, у ск
ма. 

тај о томе и предлаже се додела уговора, или издавање наруџбенице  
понуђачу са најнижом ценом. 

У поступцима набавки чија је 
но је: 

- обезбедити спречавање постојање сукоба интереса, 

- обезбедити конкуренц
ше понуда и 

- обезб
етну јавну набавку. 

У одређеним случајевима, ценећи специфичност набавке, Суд ће 
захтевати меницу за

ке. 

  Позив за набавку на
 а учешће у поступку, ритеријуме за избор понуде, ехничке 

спецификације предмета набавке и начин и рок за подношење понуда 

 

XII  Контрола јавних набавки 

Члан 53.  

Контролу јавних набавки, односно одређених фаза у спровођењ
н

а. 

редседник
мају стручна знања из области предмета набавке и области пословања 

наручиоца (правне, економске, грађевинске, електро струке, информационе 
технологије и др).  

Особе задужене за контролу самостално и независно спроводе контролу 
планирања, спровођења и извршења јавних набавки. 

Запослени у поступку контроле јавних набавки у обављању својих 
послова поступају

љивости података.  

Вршење контроле не задржава поступак план
ења набавки.  

Комуникација у току вршења контроле се бавља пи аним путе .  
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Члан 54.  

    

аката 
наручиоца у поступку планирања, спро  поступка и извршења уговора о 
јавној набавци, и то:  

1) поступка планирања и целис ности планирања конкретне јавне 
набав д

ивања тржишта;  

ансе; 

но квалитет испоручених добaра и 

у Новом Саду није у обавези да формира службу 
а вредност јавних набавки на 

дишњем нивоу не прелази једну милијарду динара. 

 

Извештај о спроведеној контроли садржи: 

1) циљ контроле: 

 контроле; 

тације над којом је остварен увид током контроле; 

епоруке и предлог мера; 

у и потпис руководиоца службе 

 код 
ечавање ризика корупције 

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и 
вођења

ход
ке са становишта потреба и елатности наручиоца;  

2) критеријума за сачињавање техничке спецификације;  

3) начина испит

4) оправданости додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и 
критеријума за доделу уговора;  

5) начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате ав

6) извршења уговора, а посеб
пружених услуга, односно изведених радова;  

7) стања залиха; 

8) начина коришћења добара и услуга.  

 

Члан 55. 

Апелациони суд 
контроле јавних набавки обзиром да укупн
го

Члан 56. 

Запослени задужен за контролу набавки доставља председнику суда 
извештај о спроведеној контроли.   

2) предмет контроле; 

3) време почетка и завршетка

4) име лица које је вршило контролу; 

5) списак докумен

6) налаз, закључак, пр

7) потпис лица које/а су вршила контрол
за контролу; 

8) препоруке које се односе на:  унапређење поступка јавних набавки
наручиоца; отклањање утврђених неправилности; спр
у вези са поступком јавне набавке; предузимање мера на основу резултата 
спроведене контроле. 
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II  Начин праћења извршења уговора о јавној набавци 

 Правила за достављање уговора и потребне документације унутар 
наручиоца 

Чла

Упр и, уговор 
дос  је 
одговорно  за праћење  извршења вној набавци.  

 
Об

раном  

Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора 
о јавној наб м поште, 
електронске поште или 

Комуникацију са другом угово м у вези са извршењем уговора 
о јав

дено, управитељ суда одмах по закључењу 
угово

одилац организационе јединице у чијем је делокругу праћење 
извршења уговора о јавној набавци, писаним налогом именује лице/а које/а ће 
вр а, 
односно које/а ће вршити остал  радње у вези са праћењем 
извршења  о .  

 начин провере квантитета 

дова   

Чла

Лице/е алитативни 
пријем добара, услуга

н 57. 

ава суда непосредно по закључењу уговора о јавној набавц
тавља Рачуноводству суда. Копија уговора се доставља и лицу које

 уговора о ја

авештење о закљученом уговору објављује се на порталу Управе за 
јавне набавке и интернет адреси Апелационог суда у Новом Саду. 

 
Правила комуникације са другом уговорном ст

у вези са извршењем уговора 

Члан 58.    

 
авци одвија се искључиво писаним путем, односно путе

факсом.  

рном страно
ној набавци може вршити лице које је у конкретном уговору о јавној 

набавци наведено као лице задужено за извршење уговора.  

Уколико у уговору није наве
ра о јавној набавци обавештава другу уговорну страну о контакт подацима 

лица које је овлашћено да врши комуникацију у вези са праћењем извршења 
уговора.  

 

Одређивање лица за праћење извршења уговора о јавним набавкама 

Члан 59.    

Руков

шити квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радов
е потребне

 уговора  јавној набавци

Пријем добара, услуга и радова може се вршити и комисијски. Комисију 
решењем именује руководилац из става 1. овог члана.  

 

Критеријуми, правила и

 и квалитета испоручених добара,  

пружених услуга или изведених ра

н 60.  

које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и кв
 или радова, проверава:  
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- да ли коли  или изведених 
радова одговара уговореном;  

но да ли су у свему у складу са 
захте

ца у вези пријема добара, услуга и радова су 
дужн

ену добара сачињава се и потписује одговарајућа 
докум

еме врши  одговорно лице Суда из Службе за 
анал

п л   
 и тестирања уређаја. 

 за потписивање докумената о  

ице/е које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и квалитативни 
пријем добара, усл

- записни ова, чиме се  
потврђује  пријем  одређене  колич ажене  врсте  добара, услуга или 
радо

 потписују од стране запосленог/их из става 1. овог члана и 
овла

Члан 62.  

 случају када лице/е које/а је/су именовано/а да врши/е радње у вези са 
праћењем изврш  количина или 

чина испоручених добара, пружених услуга

- да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или 
изведених радова одговарају уговореним, однос

ваним техничким спецификацијама и понудом.  

Овлашћена/одговорна ли
и да приликом пријема добара, на лицу места у просторијама суда изврше 

проверу да ли испоручена добра одговарају условима или узорцима из 
конкурсне документације. 

Понуђач је дужан у примереном року од 2-5 дана да изврши замену 
добара која не одговарају захтевима из конкурсне документације, односно 
поступи у складу са уговором. 

За рекламацију и зам
ентација која је саставни део рачуновоствене документације за 

књиговодствено евидентирање.  

Пријем информатичке опр
итику и информатику.   

Приликом ријема с ожених машина и уређаја,  Овлашћено лице Суда ће 
одредити  обавезу пуштања  у рад

 

Правила
извршеном пријему добара, услуга или радова  

Члан 61.  

Л
уга или радова, сачињава/ју:  

к о квантитативном пријему добара, услуга или рад
ине  и  тр

ва, као  и  пријем  неопходне  документације (уговор, отпремница,  улазни  
рачун  и  сл.) и   

- записник о квалитативном пријему добара, услуга или радова, чиме  се  
потврђује да испоручена добра, услуге или радови у свему одговарају  
уговореним.   

Записници се
шћеног представника друге уговорне стране и сачињавају се у два 

истоветна примерка, од чега по један примерак задржава свака уговорна 
страна.   

 

Правила поступања у случају рекламација 

 у вези са извршењем уговора  

У
ења уговора о јавним набавкама утврди да
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квалитет испоруке не о чињава/ју записник о 
квантитативном пријему и записник ивном пријему, већ сачињава/ју и 
потпи

ламације у вези са извршењем уговора.    

ређују ову 
обла

Пр

е рачуне и друга документа за плаћање за испоручена добра и 
звршене услуге и радове примају се у складу са општим актима, заводе се у 
пр

 Управа суда рачуне достав у чијем је делокругу праћење 
изврш

 је у складу са 

и
ута плаћања у складу уговором, уговорене рокове и услове 

плаћа в

Примљена средства финасијског обезбеђења по закљученим уговорима 
се чувају на безбедном  послове. 

У случа  средстава 
финансијског обезбеђења, лице/а  делокругу праћење извршења 

дговара уговореном, оно/а не са
 о квалитат

сује/ју рекламациони записник, у коме наводи/е у чему испорука није у 
складу са уговореним.  

Организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора 
о јавној набавци рекламациони записник доставља Секретару суда. 

Секретар суда доставља другој уговорној страни рекламациони записник и 
даље поступа поводом рек

Поступање по рекламацији уређује се уговором о јавној набавци, законом 
којим се уређују облигациони односи и другим прописима који у

ст.  

 

авила пријема и оверавања рачуна и других докумената за плаћање  

Члан 63.  

Св
и
ијемној канцеларији Суда и одмах достављају у Управу суда.  

ља лицу 
ења уговора о јавној набавци,  ради  контроле  података  који  се  односе  

на  врсту,  количину,  квалитет  и  цене  добара,  услуга  или  радова.  После  
контроле  ових  података, на рачуну се потписују запослени који
писаним налогом извршио квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга 
или радова, чиме потврђују тачност тих података: да су добра, радови и услуге 
испоручени у складу са спецификацијама из понуде и да су јединичне цене у 
складу са понудом изабраног понуђача, те након тога рачун доставља 
управитељу суда. 

После пријема рачуна за испоручена добра, пружене услуге или 
изведене радове, управитељ суда контролише  постојање  обавезних  података 
на рачуну који су  прописани законом, као и да је на фактур  назначен број и 
датум уговора, вал

ња и друге контроле у ези са специфичностима конкретне набавке. 
Управитељ суда, након контроле и констатовања исправности, рачун оверава и 
одобрава плаћање, у складу са својим овлашћењима и доставља га служби 
рачуноводства на плаћање, обраду и књиговодствено евидентирање. 

 

Правила поступка реализације  
уговорених средстава финансијског обезбеђења  

Члан 64.  

 месту у служби за финасијско-материјалне

ју када утврди разлоге за реализацију уговорених
 у чијем је
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уговор

описима.  

тава финансијског 
обез ава годишњи извештај који доставља председнику 
суда

Пос

Члан 65.  

правитељ суда одмах и без одлагања доставља Управи за јавне набавке 
исп пку 
јавне н зе за 
негативне референце.  

 

 корисницима стављају на располагање на основу 
окумента – требовање, који организационој јединици у чијем је делокругу 
магацинско послов их јединица.  

а о јавној набавци, о томе без одлагања обавештава Секретара суда, уз 
достављање потребних образложења и доказа.  

Секретар суда проверава испуњеност услова за реализацију уговорених 
средстава финансијског обезбеђења и, уколико су за то испуњени услови, 
обавештава шефа рачуноводства, који врши реализацију уговорених средстава 
финансијског обезбеђења у складу са важећим пр

Шеф рачуноводства: 

-  одмах након реализације уговорених средстава финансијског 
обезбеђења о томе обавештава секретара суда;   

- води евиденцију реализованих уговорених средс
беђења, о чему сачињ
. 

 

тупање у вези са достављањем Управи за јавне набавке доказа 
негативне референце за неиспуњавање обавеза из уговора  

У
раву о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у посту

абавке или испуњења уговорних обавеза, као и друге дока

Коришћење набављених добара  у суду 

Члан 66.  

Добра се крајњим
д

ање достављају руководиоци организацион

Добра се додељују на коришћ ову личног задужења  запосленог ење на осн
средствима која само он користи, путем реверса.  

Добра која су додељена на коришћење организационој јединици за 
обављање послова из њеног делокруга, а нису погодна за лично задужење, 
евидентирају се по припадности организациој јединици, на основу задужења 
руководиоца организационе јединице. 

 

је делокругу праћење извршења уговора 
 јавној набавци, у случају потребе за изменом уговора о јавној набавци, о томе 
обавештава Уп

Уколико друга уговорна стран измену уговора о јавној набавци, 
орган

ена, доставља Управи суда.  

Правила поступања у вези са изменом уговора  

Члан 67.  

Организациона јединица у чијем 
о

раву суда.     

а захтева 
изациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о 

јавној набавци овај захтев заједно са својим мишљењем о потреби и 
оправданости захтеваних изм
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Секретар суда проверава да ли су испуњени законом прописани услови за 
измену уговора о јавној набавци.  

Уколико су испуњени законом прописани услови за измену у овора о јавној 
набавци, Секретар суда израђује предлог одлуке о измен

г
и уговора и предлог 

анек

и дана од дана доношења одлуку објављује 
на П

 68.  

Организациона  уговора 
о јавној набавци антном року, о 
томе обавештава другу уго

Уколико друга уговорна стра они грешке у гарантном року у 
скла

ст услова за реализацију уговореног 
сред

  

делокругу праћење извршења 
уговора, сачињава извештај о извршењу уговора, који нарочито садржи:  

- укупну реализовану вредност

а у три примерка, од којих 
један равитељу суда, а трећи примерак 
се ул

реализовани у том тромесечју 
орган

 

са уговора, које доставља на потпис председнику суда.   

Управитељ суда  у року од тр
орталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке и 

Државној ревизорској институцији.      

 

Поступање у случају потребе за отклањањем  

грешака у гарантном року  

Члан

 јединица у чијем је делокругу праћење извршења
, у случају потребе за отклањањем грешака у гар

ворну страну.  

на не откл
ду са уговором, организациона јединица у чијем је делокругу праћење 

извршења уговора о јавним набавкама о томе обавештава Секретара суда.  

Секретар суда проверава испуњено
ства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и, 

уколико су за то испуњени услови, обавештава шефа рачуноводства, који 
реализује средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 

Управитељ суда одмах и без одлагања доставља Управи за јавне набавке 
исправу о реализованом средству обезбеђења.  

 

Правила за састављање извештаја (анализе) о извршењу уговора

Члан 69.  

Организациона јединица/лице у чијем је 
 

- опис тока извршења уговора; 

 уговора;  

- уочене проблеме током извршења уговора;  

.  - евентуалне предлоге за побољшање

Извештај из става 1. овог члана се сачињав
 задржава Служба, други се доставља уп
аже у спис предмета конкретне набавке. 

Извештај о свим уговорима који су 
изациона јединица из става 1. овог члана доставља управитељу суда 

најкасније до 5. у месецу који следи по истеку тромесечја.    
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а

Суд ће омогућити континуирано тручно усавршавање запослених који 
обављају послове јавних набавки, у вези са планирањем, спровођењем 
поступака, извештаји ењем уговора, а у 
складу са одобреним

 

вај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења.  

 

В.Ф.  ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

          Новица Пековић 

XIV  Усавршав ње запослених који 

 обављају послове јавних набавки  

Члан 70.  

с
 

ма, као и пословима у вези са изврш
 новчаним средствима.  

 

XV  Завршна одредба  

Члан 71.  

 

О

 

 



 
Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Су IV-32- 
Датум: 
НОВИ САД 
 На основу чл. 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12), чл. 
6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13), Закона 
о буџету Републике Србије за 20__. годину („Сл. гласник РС“, број ___/__), Одлуке о 
расподели средстава број ____________ од ________. године,  Председник 
Апелационог суда у Новом Саду, доноси: 

О  Д  Л  У  К  У 
о покретању поступка јавне набавке ___________ – _________ за потребе 

Апелационог суда у Новом Саду 
1. Покреће се поступак јавне набавке добара/услуга/радова – __________ за 

потребе Апелационог суда у Новом Саду, Сутјеска број 3, Нови Сад. 
2. Редни број јавне набавке: _____ 
3. Предмет јавне набавке: _________ шифра ____________ 
4. Врста поступка: ____________ 
5. Процењена вредност: ___________ динара без ПДВ-а, односно ____________ 

са ПДВ-ом 
6. Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка:  
- до ____________. године, објављивање позива; 
- подношење понуда: ______ дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда, на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца; (или евентуално и 
на Порталу службених гласила и база података) 

- отварање понуда: одмах након истека рока за подношење понуда, односно 
истог дана; 

- састављање писаног извештаја о стручној оцени понуда; 
- доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка: у року 

од _____ дана од отварања понуда; 
- достављање потписаног уговора понуђачу којем је додељен уговор: у року 

од_____ дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, 
односно окончања поступка за заштиту права; 

- закључење уговора о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор: у року од _____дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права; 

- објављивање обавештења о закљученом уговору: у року од 5 дана од дана 
закључења уговора; 

- средства за наведена добра су предвиђена: Законом о  буџету Републике 
Србије за 20__. годину („Сл. гласник РС“, број _____), Одлуке о расподели средстава 
број __________ од __________. године, док је набавка истог предвиђена Планом 
јавних набавки Апелационог суда у Новом Саду за 20__. годину, под бројем ____. 

7. Понуде понуђача разматраће чланови Комисије за јавне набавке. 
 
 
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СУДА 
                        



 
Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Су IV-32------- 
Датум:__________ 
НОВИ САД 

 
 На основу чл. 54. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС " број 124/12) 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број __/__ од 
___________. године,  Председник Апелационог суда у Новом Саду, доноси: 
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању комисије за спровођење 

јавне набавке број________ 
набавка добара/услуга/радова - __________, 

посл. број Су IV-32-______ 
 

 
Образује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке ____________, у 

саставу: 
 
Састав комисије: 

1. _______________, председник комисије 
2. _________________, члан 
3. _________________, члан 
 

 И  заменици: 
1. __________________, заменик председника, 
2. __________________, заменик члана и 
3. __________________, заменик члана 

 
Задатак Комисије је да:  

 
- Припрема конкурсну документацију, позив за подношење понуда, измене или допуне 
конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем 
понуда; 
- Отвара, прегледа и рангира понуде; 
- Сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда; 
- Припрема предлог Одлуке о додели Уговора, односно предлог Одлуке о обустави 
поступка јавне набавке; 
- Комуницира са заинтересованим лицима и понуђачима у складу са Законом;  
 
 
              ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
       
 
 



 
Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Су IV-32-___________ 
Датум: _____________ 
НОВИ САД 

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 
 

 На основу чл. 54. ст. 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/12, у даљем тексту: Закон) и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку добара/услуга/радова – ______________, број _____, под бројем Су IV 32-_____ 
од _________. године, а у вези са чл. 29. Закона, чланови и заменици чланова комисије 
за предметну јавну набавку овом изјавом потврђују следеће:  

 да не постоји однос између чланова комисије, односно њихових заменика и 
потенцијалних понуђача/подносиоца пријава који може утицати на 
непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке;  

 да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица не 
учествују у управљању потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;  

 да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица не 
поседују више од 1% удела, односно акција потенцијалних понуђача/подносиоца 
пријава  

 да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица нису 
запослена или радно ангажована код потенцијалних понуђача/подносиоца 
пријава или са њима пословно повезани.  

 
Под повезаним лицима у смислу ове изјаве, а у складу са чл. 3. ст. 1. тач. 11. 

Закона, сматрају се: супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, 
крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по 
тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је 
извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се 
уређује порез на добит правних лица.  

У Новом Саду, дана ___________. године.  
Чланови комисије за јавну набавку: Р. бр. 2/14 
Име и презиме  Потпис  
1.  ___________________________, 

председник  комисије  
2.  ___________________________, 

заменик председника 
3.  ___________________________, 

члан комисије  
4.  ___________________________, 

заменик члана  
5.  ___________________________, 

члан комисије  
6.  ___________________________, 

заменик члана  
 
 



 
Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ  СУД У НОВОМ САДУ 
Су IV-32-____________ 
Датум:___________ 
НОВИ САД 
 

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДA 
 
 за јавну набавку мале вредности канцеларског материјала и тонера 
 
 1. Редни број јавне набавке ___,  (евентуално/ обликоване у партијама), 
покренута Одлуком о покретању поступка јавне набвке _____ добара/услуга/радова  
број  Су IV-32-_____ од ___________. године. 

2. Поступак отварања понуда води се дана _____________. године, са почетком 
у __,___ часова, у просторијама Наручиоца, у _______________. 

3. Отварање понуда врши Комисија за јавне набавке, образована решењем овог 
суда посл.бр. Су IV-32-_____од ____________. године, у саставу: 

 
1. _______________, председника комисије 
2. _______________, члан комисије 
3. _______________,  члан комисије 

 
 3. Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници 
Понуђача који су поднели пуномоћја: 
Редни 
број 

Понуђач Представник Пуномоћје 
број 

1.    
2.    
3    
4.    
 

4. Констатује се да отварању понуда не присуствују друга лица. 
 5. Благовремено, тј. до дана _______. године, до ______ часова пристигле су 
понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 
 
Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

 Назив или шифра понуђача Датум 
пријема 

Сат 

1. 1.     
2. 2.     
3. 3.     
4. 4.     
5. 5.     
 
  Неблаговремених понуда нема/ или_____. 
 
 



 6. Констатује се да Комисија приступа отварању понуда, по редоследу како су 
пристигле:  
 

1. број понуде 1, 
       назив или шифра понуђача:  
       понуђена цена без ПДВ- а  ______________, понуђена цена са ПДВ-ом          
___________ динара. 

 Евентуално, додатни услов. 
 

2. број понуде 2 
       назив или шифра понуђача:  
       понуђена цена без ПДВ- а  ______________, понуђена цена са ПДВ-ом          
___________ динара. 

 Евентуално, додатни услов. 
 

3. број понуде 3 
       назив или шифра понуђача:  
       понуђена цена без ПДВ- а  ______________, понуђена цена са ПДВ-ом          
___________ динара. 

 Евентуално, додатни услов. 
 

4. број понуде 4 
       назив или шифра понуђача:  
       понуђена цена без ПДВ- а  ______________, понуђена цена са ПДВ-ом          
___________ динара. 

 Евентуално, додатни услов. 
 

5. број понуде 5 
       назив или шифра понуђача:  
       понуђена цена без ПДВ- а  ______________, понуђена цена са ПДВ-ом          
___________ динара. 

 Евентуално, додатни услов. 
 
 

 7. Евентуални захтеви понуђача__________ 
  
Констатује се да нема више захтева. 
 
 8. Констатује се да представници понуђача у поступку отварања имају/немају 
примедби.  
 
 9. Потписи присутних овлашћених представника понуђача:  
 
Овлашћени представник понуђача Потпис 
  
  
  
  
 
 
 
 



 Комисија  
 
 1.________________________________, _____________-, председник комисије 
 
 2.________________________________, ______________, члан  
 
 3.________________________________, _______________, члан 
 

Поступак отварања завршен је у _________ сати. 
 
 Записник водила ______________ 
 
 
 У Новом Саду, дана ________________. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ  СУД У НОВОМ САДУ 
Су IV-32-_______________ 
Датум._______________ 
НОВИ САД 
 

На основу чл. 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), 
Комисија за јавну набавку образована Решењем овог суда посл. бр. Су IV-32-_________ 
од _______________. године саставила је: 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

За јавну набавку добара -_____________________, број _____ 

1. назив и адреса Наручиоца: Апелациони суд у Новом Саду, Ул. Сутјеска бр. 
3, Нови Сад 

2. предмет и вредност уговора о јавној набавци: 
- Предмет уговора о јавној набавци је јавна набавка_________________број 

_____, (евентуално: обликоване у ____ партије). 
- Процењена вредност јавне набавке износи _____________ динара без ПДВ-а, 

односно ____________ динара са ПДВ-ом и средства за наведена добра су предвиђена: 
Законом о  буџету Републике Србије за 20__. годину („Сл. гласник РС“, број ___/__), 
Одлуке о расподели средстава број __________________ од ___________. године, док је 
набавка истог предвиђена Планом јавних набавки Апелационог суда у Новом Саду за 
20__. годину, под бројем _______., са економске позиције ___.  

Одступања од плана набавки нема. 
 
3. укупно је поднето _______понуда, и то следећих Понуђача: 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

 
партија

 
Назив или шифра понуђача 

 
Датум 
пријема 

 
Време 
пријема

1.     
2.     
3.     
4.     
5. .     
 
 Дана ___________. године је обављено отварање понуда, о чему је сачињен 
записник, уз присуство представника понуђача, који су приложили пуномоћја, и то:  
 1. 
 2. 
 3. 
 
 Представници понуђача су имали/нису имали примедбе у вези поступка 
отварања понуда.  

Даљих питања и примедби није било. 



Након увида у приспеле понуде, Комисија даје извештај о стручној оцени 
понуда: 
           Неблаговремених понуда нема/има.... 
 

Партија I –  
  

Неприхватљива понуда: 
 Комисија је констатовала да је понуђач ______________ 
 
 Прихватљиве понуде: 

Након прегледања приспелих понуда Комисија констатује да су понуђачи 
доставили:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
односно понуђачи су доказали да испуњавају обавезне услове за учешће, додатне 
услове за учешће у поступку, рок важења понуда је прихватљив, не прелазе износ 
процењене вредности ове јавне набавке и доставили су тражени услов____________. 

 
 Комисија констатује да је у понуди понуђача (евентуално) бло рачунских 
грешака__________ 
 Комиосија даје детљано образложење рачунања пондера код јавних набавки у 
којима је критеријум за избор – економски најповољнија понуда.... 
 
РАНГИРАЊЕ ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ I – 
___________________, на основу критеријума за избор - ______________________: 
 
  

ПОНУЂАЧ 
понуђена 
цена без 
ПДВ-а 

понуђена 
цена са 
ПДВ-ом 

1.    
2.    
3.    
 

Партија II - ____________ 
 Исто_____ 
 

7. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 

Комисија за јавну набавку по спроведеном оцењивању и рангирању понуда 
констатује да је најповољнија понуда следећих понуђача: 

 
 
 За партију I – _______________ 
 Понуђач___________________, место и адреса, понуда од _____________, 

са понуђеном ценом од ___________ без ПДВ-а и ____________ динара са ПДВ-ом. 
 
  За партију II – __________ 
  Понуђач___________________, место и адреса, понуда од _____________, 
са понуђеном ценом од ___________ без ПДВ-а и ____________ динара са ПДВ-ом. 
 
 



и предлаже председнику суда, сходно члану 107. став 3. Закона о јавним 
набавкама, избор наведене понуде као најповољније, а по истеку законског рока за 
подношење захтева за заштиту права у складу са чл. 149. ст. 6.  (''Службени гласник 
Републике Србије'' бр. 124/2012). 
 
 
 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 
 
 

 
_______________________                                                 _________________________ 
Председник Комисије,                                                      ___________________, члан 
_______________________  
 
 ________________________ 
                                                                                               ____________________, члан 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ – Образац бр. 2 

 
 
 БРОЈ НАБАВКЕ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ 
 __________________ 
 
 ОПИС НАБАВКЕ (врста набавке –добра, услуге, радови, опис и количина)  
 
 
 
 
 
 
 
 ПЕРИОД У КОМ ЈЕ НАБАВКА СПРОВЕДЕНА 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ  

- планирана вредност 
- уговорена вредност 
- реализована вредност 

 
 

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПРЕДЛОГ ЗА БУДУЋЕ ПОСТУПКЕ (сигурније планирање у будућем периоду, 
те повећање ефикасности и квалитета пословних процеса уз уштеде које произилазе из 
професионалног приступа процесу осмишљеног планирања) 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Новом Саду, дана _____________            НОСИЛАЦ ПЛАНИРАЊА ЗА 
ОРГАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ 

     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
 
 
 



Захтев за покретање поступка јавне набавке: 
 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Инт...... број      
Датум 
 
   УПРАВИТЕЉУ СУДА  

Захтев за набавку  
Добара, услуга , радова  
( заокуружити потребно )  

У складу са одобреним Планом јавних набавки суда за .........  годину, 
потребно је извршити набавку добара, услуга, радова према спецификацији 

 

Ред.број ОПИС 
Кол. 

 

Процењена 
вердност без 

пдв-а 

Процењена 
вредност са 
пдв-ом 

Напомена 
Врста поступка : 
Специфичност 

понуђача 
      
      
      
      
      

Набавка предвиђена Планом ЈН 
Под редним бројем ....       у делу ДОБРА, УСЛУГЕ , РАДОВИ 
На економс.класификацији 
 
Потврђује: одговорно лице за ЈН....................................................... 
 
За набавку су обезбеђена Средства Финансијским планом Суда 
На економској класификацији............................... 
 
Потврђује: Руководилац Службе за 
                     финансијско-материјалне послове 
                      ...........................................  
                                                                                                                  О Д О Б Р А В А 
                                                                                                                 Управитељ суда 
                                                                                                                                                                        


	Захтев за покретање поступка јавне набавке подноси организациона јединица која је корисник набавке, односно организациона јединица која је овлашћена за подношење захтева (у даљем тексту: подносилац захтева). 
	Захтев из става 1. овог члана подноси се уколико је јавна набавка предвиђена Планом набавки наручиоца за текућу годину.  
	Захтев из става 1. овог члана подноси се Управи суда, у року за покретање поступка који је одређен Планом набавки и заводи се у Су уписник, група IV, добијањем интерног броја формира предмет конкретне јавне набавке.

