ЈКП „Стандард“ Књажевац
Број:
Датум: 09.10.2015.
На основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), а у складу са Правилником о
садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца
Управе за јавне набавке од 02. октобра 2015. године, ЈКП' „Стандард'' Књажевац
доноси:

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
ради усаглашавања са Законом о јавним набавкама који је ступио на снагу
12.08.2015. године
Члан 1.
Народна Скупштина РС је у 2015. години усвојила Закон о изменама и допунама
Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС' 'бр. 68/2015) који је ступио на снагу
дана 12.08.2015. године.
Ради усаглашавања Интерног акта –Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке ЈКП „Стандард“-Књажевац број 553/1 од 12.03.2014. године(у даљем
тексту: Правилник) са Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама
предузеће ЈКП'' Стандард'' Књажевац доноси Правилник о изменама и допунама
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.
Члан 2.
У Правилнику, у члану 3. став 6. мења се и гласи:
''Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској
форми између једног или више понуђача и једног или више наручилаца, који за
предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.''
Члан 3.
У Правилнику, у члану 7. ставови 1. и 2. мењају се и сада гласе:
''наручилац је дужан да донесе годишњи план јавних набавки који садржи следеће
податке:
1) редни број јавне набавке;
2) предмет јавне набавке;
3) процењену вредност јавне набавке;
4) врсту поступка јавне набавке;
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5) оквирни датум покретања поступка;
6) оквирни датум закључења уговора;
7) оквирни рок трајања уговора. ''
Члан 4.
У Правилнику, у члану 8. став 1. мења се и сада гласи:
''План јавних набавки, измене и допуне плана наручилац објављује на Порталу
јавних набавки у року од десет дана од дана доношења.
Наручилац у плану јавних набавки наводи уколико набавку спроводи преко тела за
централизоване набавке.
Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у погледу повећања
процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне
набавке, односно планирање 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.
У случају из става 5. овог члана план јавних набавки се у изворном облику
доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.''
Члан 5.
У Правилнику, у члану 26. став 1. мења се и сада гласи:
''Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у

годишњем плану јавних набавки.
У изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати или
из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и ако
набавка није предвиђена у плану јавних набавки.
Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци морају бити уговорене
у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање
финансијским средствима.''
Члан 6.
У Правилнику, у члану 26. став 2. мења се и сада гласи:
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''Наручилац покреће поступак јавне набавке доношењем одлуке о покретању

поступка у писаном облику која садржи:
1) назив и адресу наручиоца, односно пословно име;
2) редни број јавне набавке за текућу годину;
3) предмет јавне набавке, назив и ознаку из општег речника набавке;
4) врсту поступка јавне набавке;
5) процењену вредност јавне набавке укупно, а и посебно за сваку партију када је
то могуће;
6) оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне
набавке;
7) податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану.
У случају примене преговарачког поступка или конкурентног дијалога одлука
садржи и разлоге за примену тог поступка.
У случају примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда одлука садржи и основне податке о лицима којима ће наручилац упутити
позив за подношење понуде и разлоге за упућивање позива тим лицима.
Одлука може да садржи и друге елементе, ако наручилац процени да су потребни
за спровођење поступка јавне набавке.''
Члан 7.
У Правилнику, у члану 27. у ставу 1. број :'' 400.000,00'' замењује се бројем:
''500.000,00.''
Члан 8.
У Правилнику, у члану 28. став 11. мења се и сада гласи:
''Након доношења решења чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у
предметној јавној набавци нису у сукобу интереса. Уколико сматрају 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. ''
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Члан 9.
У Правилнику, у члану 33. у ставу 1. у тачки 2. после речи :'' предмет и
процењена вредност јавне набавке додају се речи: '' укупно и посебно за сваку
партију.''
Члан 10.
У Правилнику, у члану 33. после става 12. додаје се нови став који гласи :
'' Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка
отварања вратити не отворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.''
Члан 11.
У Правилнику, у члану 34. у ставу 2. у тачки 3. после речи :''процењену
вредност јавне набавке'' додају се речи: '' укупно и посебно за сваку партију.''
У истом члану у ставу 2. тачка 13. мења се и гласи:
''назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача.''
Члан 12.
У Правилнику, у члану 35. после става 4. додаје се нови став који гласи:
''Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену
већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне
цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене
вредности јавне набавке.
У случају из става 4. овог члана наручилац је дужан да након доношења одлуке
достави образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској
институцији.''
Члан 13.
У Правилнику, у члану 35. став 5. мења се и гласи: ''
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито
податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
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Ако поједини подаци из одлуке 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 одлуке се неће објавити.
У случају из претходног овог члана одлука се у изворном облику доставља
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.''
Члан 14.
У Правилнику, у члану 37. ставови 1. и 2. мењају се и сада гласе:
''Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се 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 у складу
са чланом 63. став 2. овог закона 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 3. овог члана,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
Одредбе ст. 3. и 4. 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 у складу са
чланом 40а овог закона.
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 ст. 3. и 4.
овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку 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 одредбама члана 150. овог закона.
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.
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 доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају
преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона.
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 у складу са чланом
112. став 2. овог закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени
услови из ст. 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.
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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 из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона, 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.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из Закона,
наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак из претходног наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој
комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца из претходног става подносилац захтева може у року
од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док
копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.''
Члан 15.
У Правилнику, после члана 37. додаје се нови члан који гласи:
''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).
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.

7

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.
После претходног 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 16.
У Правилнику, у члану 41. после става 6. додају се ставови који гласе:
''Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне

документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице не може
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наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са
понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде. У том случају
наручилац је дужан да одбије понуду и да без одлагања обавести надлежне државне
органе.
Ако је понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно дао,
понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве
информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току
поступка јавне набавке, наручилац је дужан да хитно обавести надлежне државне
органе.''
Члан 17.
У Правилнику, у члану 43. у ставу 1.
''500.000,00.''

број: ''400.000,00'' замењује се бројем:

Члан 18.
За све што није предвиђено овим Правилником примењиваће се позитивни
законски прописи из области јавних набавки.
Члан 19.
У свим осталим одредбама Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
број 553/1 од 12.03.2014.године остаје непромењен.
Члан 20.
Овај Правилник о измени и допуни Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке ступа на снагу даном доношења.

ЈКП „Стандард“ Књажевац
Директор,
Омил Ранђеловић, дипл. инг. маш
______________
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