На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС
", 
број
124/2012, даље: Закон) и члана 26 Статута Дома здравља Лесковац,
Упрабни одбор Дома здравља Лесковац , на седници одржаној
13.03.2014. године, донеоје:

ПРАВИЛНИК
О
НАЧИНУ
ОБАВЉАЊА
ПОСЛОВА
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
УДОМУ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
ОвимправилникомближесеуређујепоступакјавненабавкеунутарДома
здравља, ито: начинпланирањанабавки(критеријуме, правилаиначинодређивања
предметајавненабавкеипроцењеневредности, начиниспитивањаиистраживањатржишта
),
одговорностзапланирање, ц
 иљеви
поступкајавненабавке, начинизвршавањаобавезаизпоступка
,
начинобезбеђивањаконкуренције, 
спровођењеиконтролујавнихнабавки, начинпраћења
извршењауговораојавнојнабавци.
Напитањакојанисупосебноуређенаовимправилникомсходносепримењујуодговарајуће
одредбеЗаконаипрописадонетих
наосновуЗакона.

Члан 2.1
На питања обављања послова јавних набавки која су уређена Правилником о
начину обављања послова јавних набавки, сходно 
се
примењују одредбе ових аката/п
 роцедура, уколико нису у супротности са одредбама 
Закона 
и
прописа
донетихнаосновуЗакона.

Значењеизраза
Члан 3.
Појединиизразиупотребљениуовомправилникуимајуследећезначење:
1. ОдговорнолицејеДиректор Дома здравља Лесковац
,
2. Овлашћено лице је лице за јавне набавке или Шеф
одсека за јавненабавке, које је од Директора Дома
здравља
Лесковац
овлашћено
или
му
је
систематизацијом
описом
послова предвиђено
обављање послова јавних набавки или предузимање
одређених
радњи
везаних
за
послове
јавних
набавки ,
3.
Референт за јавне набавке је
лице које је обавља
админисртативне послове везане за припрему,
израду и архивирање документације у поступцима
јавних набавки, као и реализацију јавнихнабавки,
пријем, контролу и диструбуцију рачуна овлашћено
од стране Директора или му је то описом послова по
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систематизацији предвиђено,
4.
Магационер
је
лице
коме
су
систематизацијом
описом
послова предвиђени
послови пријема, чувања
и даље дистрибуције
добара
који су предмет јавне набавке по налогу
овлашћеног лица.
5. Израда аката у п
 оступку је израда предлога акта,достављање предлога акта органу
надлежномзад
оношењеакта,
6. Комисијајекомисијазајавнунабавку,
7. Недозвољен захтев за заштиту права је захтев за заштиту права којим се оспоравају
радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или м
 огли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149.
став 3. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока, као и захтев за
заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или м
 огао
знати приликом подношења претходног захтева у истом поступку јавне набавке - члан 149. 
ст.
10. и11. Закона,

Овлашћењаиодговорностиупоступкујавненабавке
Члан 4.
Лице за јавне набавке или Шеф одсека за јавне
набавке координира радом комисије за јавне набавке (даље: комисија), пружа 
стручну
помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем
поступкајавненабавке.
За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење
одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: Директор, Шеф
одсека за јавне набавке, лице за ЈН и комисија, ако овим правилником 
није
друкчијепрописано.
За предузимање радњи у поступку на начин и у роковима прописаним Законом одговорно
је лице које је овлашћено да спроводи
/предузима конкретну радњу (или: у чијем опису послова 
је
предузимањеконкретнерадње). УсвакојрадњисеводирачунаоЗакономпрописанимроковима
.
Акте у поступку јавне набавке израђује лице за ЈН, а комисија сачињава конкурсну
документацију, записникоотварањупонудаиизвештајостручнојоценипонуда.
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, вредностјавне
набавкеисл.
Модел уговора сачињава комисија, а уколико модел уговора који комисија припрема 
као
саставни део конкурсне документације захтева посебна стручна знања, комисија може 
захтевати
стручнупомоћорганизационихјединицаилитрећихлица.
Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама Управи 
за
јавне набавке и Државној ревизорској институцији врши лице за ЈН
. Лице за ЈН 
извештаје
достављанаконпотписивањаодстранеовлашћеноглица.
За достављање Управи за 
јавне набавке доказа негативне референце за неиспуњавање
обавезаупоступкујавненабавке, одговорнојелицезаЈН.

Заштитаподатака
Члан 5.
ЛицезаЈН, члановиизаменицичлановакомисије, каоидругалицакојадођудоподатака
:
-

чувају као поверљиве све 
податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве
,
у
складусазаконом, понуђач
означиоупонуди
,

-

дужни су да одбију давање информације која би значила повреду поверљивости 
података
добијенихупонуди,

-

чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава
,
као
иподаткеоподнетимпонудама, односнопријавама, доотварањапонуда, односно
пријава
.

Одређивањеповерљивости
Члан 6.
Предлагач набавке, лице за 
ЈН или друга лица задужена за заштиту поверљивости 
података
код наручиоца комисији достављају писано обавештење које од података, који се понуђачима
стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, у конкурсној документацији
определитикаоповерљивеизакојезахтеватизаштитуповерљивостиподатака.
Лице за ЈН, за сваку конкретну набавку приликом достављања решења о именовању
комисије, члановимакомисиједостављаиинформацијуоповерљивимподацима.
Комисија:
-

опредељује да ли ће се преузимање конкурсне документације условити потписивањем
изјавеилиспоразумаочувањуповерљивихподатака,

-

обезбеђујечувањеповерљивихподатакаизпонуде.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити
,
без
обзиранастепентеповерљивости.
Лице које дође до сазнајна да је понуђач, односно подносилац пријаве покушао 
да 
сазна
поверљивеинформациједужноједаотомеобавестилицезаЈНикомисију.

Комуникацијаупословимајавнихнабавки
Члан 7.
Извршиоци на пословима јавних набавки међусобно, са заинтересованим 
лицима
,
понуђачима и добављачима у вези са обављањем послова јавних набавки комуницирају 
писаним
путем, односнопутемпоште, електронскепоштеилифаксом.
Ако према околностима конкретног случаја није целисходно остварити комуникацију 
на
начин одређен у ставу 1. овог члана, лице за ЈН, односно друга лица дужна су да сачине записник
,
белешкуилинадругиначиневидентирајупредузетерадње.
Учесници у комуникацији су дужни да обезбеде чување поверљивих и података 
о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да 
обезбеде
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима 
којима
сеуређујеобластдокументарнеграђеиархива.

Члан 8.
Лица која су у складу са актом о систематизацији и организацији послова задужена 
за

пријем писмена су дужна да приликом пријема понуде, измене или допуне понуде, на 
коверти
,
односно кутији у којој се понуда налази обележи време пријема и да у деловодној документацији
евидентирабројидатумпонудепремаредоследуприспећа.
Уколико лице из става 1. овог члана утврди неправилности приликом пријема понуде 
(нпр.
понуда није означена као понуда па је отворена,достављена је отворена или оштећена коверта и
сл.), дужан је да о томе сачини белешку и достави је лицу за ЈН, односно комисији за јавну 
набавку
(председникукомисије).
Примљене понуде чува (наручилац одређује посебно место чувања понуда д
о момента
отварања понуда) у затвореним ковертама до отварања понуда када их п
 редаје комисији 
за 
јавну
набавку.
Електронска пошта се без 
одлагања доставља, ради завођења у складу са канцеларијским
пословањем.

Члан 9.
Акта у поступку јавне набавке потписује Директор Дома здравља
Лесковац, а парафира овлашћено лице (лица за ЈН, Шеф одсека
за јавне набавке или лице које је обрађивало предмет, изузев аката 
које
потписујекомисијазајавнунабавку
).

Члан 10.
Обавеза сваког извршиоца учесника у поступку набавке је да прикупља и на прописани
начин одлаже документацију која претходи радњама у поступку, да о предузетим радњама 
оставља
писанитраг(забелешка, записники
др
.).

II. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ
Овлашћењаупланирањунабавкииодговорностзапланирање
Члан 11.
Поступакпланирањанабавкиспроводитимзапланирањенабавки.
Тим за планирање набавки чине лица која обављају послове јавних набавки
, 
послове
припреме, планирања и израде буџета/финансијских планова и то: Лице задужено
за послове јавних набавки-Шеф одсека за јавне
набавке, Шеф одсека за израду фактура и плана и
дипломирани
правник
из
оделења
за
правне
послове који учествује и пружа посебну стручну
помоћ и тумачења ЗЈН лицу за јавне набавке и
комисији у поступцима јавних набавки.
Радтимакоординиралицезајавне набавке-Шеф одсека за јавне набавке.
Тим за планирање набавки
, решењем, формира Директор Дома здравља
Лесковац
Сва лица која учествују у процесу планирања набавки или дају податке на основу 
којих 
се
опредељује предмет набавке одговорна су за сваку радњу приликом планирања (нпр. одговорност
лицакојеприпрематехничкеспецификације,лицакојеодређујеколичинепредметанабавке
исл.).

Поступакироковиизрадеидоношењаплананабавки

Члан 12.
Поступак планирања, припреме, израде и доношења годишњег плана набавки се спроводи
истовремено са израдом и доношењем буџета/финансијског плана и коригује се у складу 
са
евентуалнимребалансомбуџетаиизменамапредложаногфинансијскогплана.
Активности у вези израде и доношења плана набавки се планирају тако да прате припрему
идоношењебуџета/финансијскихпланова.
Тим за планирање набавки утврђује календар активности у поступку планирања 
набавки
,
дефинише конкретне рокове (датуме) за сваку од активности и овлашћења (одговорности
)
учесникаупланирањуиучесницимаупланирањудајеинструкцијезапланирање.

Инструкцијезапланирање
Члан 13.
Инструкције за планирање се дају у писаној форми, са дефинисаним обрасцима
,
упитницима и табелама за прикупљање и достављање тражених података (све податке који су
носиоцу планирања неопходни д
а би сачинио јединствени план набавки наручиоца и извештај о
извршењуплана).
Инструкције за планирање садрже методологију за утврђивање и исказивање потреба 
за
предметима набавки, као и критеријуме и мерила који су од значаја за одређивање редоследа
приоритетанабавки, оценуоправданостиисказанихпотребаипроценувредностинабавке
.
Инструкцијама се одређују полазни елементи за планирање потреба који се базирају 
на
:
подацима о извршеним набавкама, стању залиха и очекиваним променама у вршењу појединих
пословних активности у складу са развојним циљевима, као и релевантни подаци 
у 
вези 
са
пројекцијоммакроекономскихидругихрелевантнихтржишнихкретањаупланскојгодини
.

Критеријумизапланирањенабавки
Члан 14.
Наручилац приликом планирања јавне набавке узима у обзир критеријуме из 
члана 4.
Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца
("СлужбенигласникРС", број106/2013), каоиследећекритеријуме:
-

одговарајући квалитет предмета набавке с обзиром на сврху, намену и вредност 
јавне
набавке,

-

далијенабавкаисплативасобзиромнаевентуалнедодатнетрошкове,

-

обезбеђивањеконкуренције
иједнакогположајапотенцијалнихпонуђача,

-

обезбеђивање да предмет набавке не загађује, односно да минимално утиче на 
животну
средину, односно да обезбеђује адекватно смањење потрошње енергије - енергетску
ефикасност.

Додатни
критеријуми
које
наручилац
опредељује
узимајући у обзир специфичност предмета јавне
набавке.

Начинисказивањапотреба, провераисказанихпотреба
иутврђивањестварнихпотребазасвакупојединачнунабавку

Члан 15.
Организационе јединице/извршиоци (даље: предлагачи набавке) податке о потребним
предметима набавке достављају, у 
писаном облику, тиму за планирање набавки који је дужан 
да
определи начин, место и рокове за доставу ових података од стране сваке поједине организационе
јединице
/свакогпојединогизвршиоца.
Потребе за сваки поједини 
предмет се исказују по врсти, количини, квалитету, периодима
рализације набавке и другим елементима од значаја за планирање набавке и са образложењем
разлога
иоправданостипојединачненабавке.
Провера исказаних потреба обухвата оцену сврсисходности набавке, да ли је 
предмет
набавке потребан наручиоцу за обављање делатности, оцену да ли опредељене 
количине
представљају реалне потребе наручиоца, оцену усклађености са плановима развоја, оцену 
да 
ли 
су
правилно утврђени приоритети и 
усаглашене потребе са очекиваним приходима (финансијским
средствима).
Тим за планирање набавки је дужан да исказане потребе упореди са реалним потребама 
за
обављање и унапређење делатности наручиоца, као и са врстом, количином и квалитетом 
предмета
набављанихупретходномпланскомпериоду.
Стварне потребе за сваку појединачну набавку утврђује тим за планирање набавки 
на
основу 
достављених података и ако оцени да је целисходно у консултацији са предлагачем
набавке.
Тим за планирање обавештава предлагача набавке о свим уоченим неслагањима потреба 
са
критеријумимазапланирањенабавки.
У складу са обавештењем из става 6. овог члана предлагач набавке врши неопходне
исправке и утврђује стварну потребу за сваку појединачну набавку, о чему обавештава 
носиоца
планирања.

Правилаиначинобликовањапредметанабавке
иодређивањатехничкихспецификацијапредметанабавке
Члан 16.
Предмет набавке се опредељује у зависности од врсте, намене и својства и обликује 
у
скаладу са: начелима Закона, одредбама Закона које уређују предмет набавке и процењену
вредност предмета набавке и Општим речником набавке, односно припадношћу истој категорији 
у
оквируПрилога1 Закона, апремаистоврсности(истанамена, својстваиврста) предмета.
Предмет набавке се опредељује тако да се уситњавањем предмета набавке не 
избегне
применапојединиходредбиЗакона
инеизбегнепоступакјавненабавкепрописанЗаконом
.
У поступку планирања тим за планирање набавки, у сарадњи са предлагачима 
набавке
,
опредељујепосебнеистоврснецелине(партије) предметанабавке.
Техничке спецификације и пројектну документацију одређује предлагач набавке, одговоран
језаистеидужанједапотпишеиоверисвакустраницутехничкихспецификација.
Техничке спецификације се утврђују тако да не дискриминишу понуђаче, односно 
да 
не
фаворизујутачноодређеногпонуђача.
Тим за планирање набавки
, у сарадњи са предлагачима набавки, коначно одређује 
предмет
набавке
каосаставнидеоплананабавке.
Комисија може извршити 
измене техничких спецификација, уз претходно прибављену

сагласностпредлагачанабавке.

Начиниспитивањаиистраживањатржиштапредметанабавке
Члан 17.
Тим за планирање набавки у сарадњи са предлагачима набавке испитује и истражује
тржиштепредметанабавкеиприкупљаподаткепотребнезапланирање.
Испитивањеистраживањетржиштасевршизасвакипредметнабавке.
Испитивање и страживање тржишта обухвата прикупљање података на терену (непосредно
,
телефоном, путем публикација, интернета, доступних база података и огласа потенцијалних
понуђача, усарадњисаодговарајућимстручнимслужбама).
Испитивањеистраживањетржиштаприкупљајусеподацио:
-

степенуразвијеностиизаконитостиматржишта,

-

потенцијалним понуђачима (ко су, колико их је, с којим потенцијалом располажу
,
шта 
нуде
иподкојимусловима, конкурентностпотенцијалнихпонуђачаисл.),

-

ценамаињиховомкретањунатржишту,

-

доступности предмета набавке, квалитету, обиму и периоду гаранције, 
условима
сервисирања,

-

да ли на тржишту постоје предмети сличних карактеристика који би задовољили 
потребе
наручиоца,

-

условима под којима потенцијални понуђачи конкретан предмет нуде на тржишту
,
а
пре
свегаоцени, квалитету, важењугаранције, одржавањуироковимаиспоруке,

-

да ли се потреба за датим 
предметом може задовољити на други начин (набавком 
другог
предметаисл.).

Испитивање и истраживање тржишта обухвата и анализу исплативости одржавања
постојеће опреме, поправке или ремонта исте у односу на куповину нове и трошкове које би 
имао 
у
вези са њом и утврђивање трошкова животног циклуса предмета набавке, узимајући 
у 
обзир
трошкове набавке, трошкове употребе које обухватају и набавку
потрошног материјала и одржавања, као и трошкове одлагања 
након
употребе
, далипостојеризициитрошковизанаручиоцааконебиспровеонекунабавку.
Испитивање и истраживање тржишта обухвата и анализу оправданости спровођења
централизованејавненабавке.
Подаци добијени испитивањем и истраживањем тржишта морају бити валидни 
у 
време
покретањапоступка.
О испитивању и истраживању тржишта се сачињава белешка-записник 
која
садржи 
податке о времену и начину испитивања и истраживања тржишта, предузетим радњама 
и
добијеним подацима, донетим закључцима, стеченим сазнањима, начинима како 
привући
понуђаче, опретходним, садашњимибудућимнабавкамапонуђачаидр.
Белешку-записник о испитивању и истраживању тржишта сачињава и 
потписује
лице за јавну набавку, комисија или тим за планирање јавних набавки које је спроводило
испитивањетржишта.

Коришћењерезултатаистраживањаианализетржишта

Члан 18.
На основу резултата истраживања и анализе тржишта тим за планирање у сарадњи 
са
предлагачемнабавке:
-

цени тренутне околности под којима може очекивати да се реализује набавка конкретног
предметанабавке,

-

планираколичина, својства, 
техничкеспецификацијепреметанабавке,

-

опредељујепроцењенавредностпредметанабавкеиврстапоступка,

-

опредељујеначинпреговарањаакојесаставнидеопоступка,

-

опредељује садржина конкурсне документације, да ли ће се израда конкурсне
документацијеповерититрећемлицуидалијеиовауслугапредметјавненабавке,

-

опредељујудодатниусловизаучешћеупоступкујавненабавке,

-

опредељује време потребно за реализацију набавке, најповољнија динамика реализације
,
приоритетненабавкеидр.

Правилаиначинодређивањапроцењеневредностинабавке
Члан 19.
Процењена вредност набавке се утврђује након спроведеног испитивања и истраживања
тржиштапредметајавненабавке, н
 аначинпрописанЗаконом.
Тим за планирање набавки коначно одређује процењену вредност предмета набавке
,
а
на
основу података добијених од предлагача набавке и у току испитивања и истраживања тржишта
,
а
ускладусарасположивимсредствима.
Тим за планирање, након 
утврђивања списка свих предмета набавки, одређује 
укупну
процењену вредност истоврсних предмета набавке на нивоу читавог наручиоца, одређује 
врсту
поступка за сваки предмет набавке у складу са Законом, динамику спровођења поступка 
и
начин
реализацијенабавкеипериодплаћања.

Испитивањеоправданостирезервисанејавненабавке
Члан 20.
Тим за планирање набавки је обавезан да у сарадњи са предлагачима набавке испита 
да 
ли
је уговор о јавној набавци могуће доделити у поступку јавне набавке у којем могу учествовати
само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање
,
професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом (резервисане јавне 
набавке
)
ида, акоимаоснова, предложи/планирадасеспроведепоступакрезервисанејавненабавке
.

Испитивањеоправданостиспровођења
централизованејавненабавке
Члан 21.
Тим за планирање набавки
, на основу резултата испитивања и истраживања тржишта 
и
важећих прописа који уређују централизоване јавне набавке цени да ли је обавезно, оправдано 
и
могуће 
набавку реализовати преко тела за централизоване набавке или заједно са 
другим
наручиоцима и предлаже/планира да ли ће се спроводити централизоване јавне набавке 
и 
даје
образложењеоправданостињиховогспровођења.

Радњеувезисапроверомврстепоступка
иприменеодговарајућегпоступка
Члан 22.
Тим за планирање набавки у сарадњи са предлагачима набавке опредељује врсту 
поступка
јавненабавкеукомћеседоделити
уговор.
Врста поступка се опредељује према томе да ли сва заинтересована лица могу 
поднети
понуду, 
да ли се поступак окончава закључењем оквирног споразума или доделом уговора
,
да 
ли 
је
предмет 
јавне набавке могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена 
у
ком
ће бити потребан, да ли је предмет набавке нарочито сложен, да ли је предмет набавке 
дизајн 
у
областима урбанистичког планирања, архитектуре, грађевинарства, инжењерства и информатике
,
колика је укупна процењена вредност предмета набавке на годишњем нивоу, да ли се у 
поступку
примењујуелектронскасредстваиинформационисистем.
Врста поступка је условљена исказаним потребама за предметом набавке и стањем 
на
тржишту
.
Изборврстепоступкасеврши, имајућиувиду:
-

циљевенабавки;

-

исказанепотребезадобрима
, услугамаилирадовима;

-

резултате испитивања и истраживања тржишта посебно у погледу стања конкуренције 
на
тржиштуидоступностидобара
, услугаирадова;

-

процењенувредностпојединачненабавке;

-

сложеностпредметанабавке.

Тим за контролу извршиће контролу исправности одређивања врсте поступка 
јавне
набавке.

Одређивањединамикепокретањапоступканабавке
Члан 23.
Тимзапланирањенабавкиодређујеоквирнирок:
-
запокретањапоступка,
-
зазакључењеуговораи
-
заизвршењеуговора.
На основу података предлагача набавке о периоду рализације набавке тим за планирање
набавкиодређује/планирадинамикупокретањаиокончањапоступка.
Динамика покретања поступка и закључења уговора се одређује у складу са роковима 
које
Закон прописује за спровођење појединих радњи у поступку јавне набавке и у складу са 
роковима
заспровођењепоступкапозахтеву
зазаштитуправа.
Динамика извршења уговора се опредељује у складу са п
 редметом набавке, са 
унапред
опредељеним потребама предлагача набавке и у складу са објективним оклностима 
које
условљавајувремеизвршењауговора.
Тимзапланирањенабавкипратидинамикуреализацијеплананабавки.

Израдапредлогаплананабавки

Члан 24.
Израдапредлогаплананабавкијеобавезатимазапланирањенабавки.
Предлог плана набавки се израђује у прописаној форми, у складу са апликативним
софтверомзаизрадуплананабавки
објављенимнаинтернетстранициУправезајавненабавке
.
Координаторичлановитимазапланирањенабавкисуодговорни:
-

заизрадупредлогаплананабавки,

-

за садржину плана набавки, за дато образложење разлога и оправданости сваке појединачне
набавкеиначиннакојијеутврђенапроцењенавредностјавненабавке,

-

за проверу усаглашености 
плана набавки са буџетом Републике Србије, територијалне
аутономије, локалнесамоуправеилифинансијскимпланомнаручиоцаи

-

задоставупредлогаплананабавкиорганунадлежномзадоношењеплана.

Доношењеплананабавкиидостава
УправизајавненабавкеиДржавнојревизорскојинституцији
Члан 25.
План набавки, до 31. јануара за текућу годину, усваја Управни одбор Дома здравља
Лесковац.
Координатортимазапланирањенабавкипланнабавкидостављапредлагачунабавке
.
Координатор тима за планирање набавки, у електронској форми доставља Управи 
за 
јавне
набавке
иДржавнојревизорскојинституцијиусвојениПланнабавки, одданањеговогдоношења
.

Изменаплананабавки
Члан 26.
Образложенпредлогзаизменуплананабавкиседостављатимузапланирањенабавки
.
Предлог за и
 змену плана набавки могу дати предлагачи набавке, чланови тима 
за 
за
планирање набавки и д
руга заинтересована лица. Обавеза предлагача је да образложи 
разлоге 
за
изменуплана.
Тим за планирање набавки цени основаност предлога за измену и предлог измене 
плана
набавкидостављанадлежноморганунаусвајање.
Обавеза тима за планирање 
је да обезбеди да све измене буду видљиве у односу на 
основни
планидасвеизменебудуобразложене.
Измене и допуне плана
здравља Лесковац.

набавки усваја Управни одбор Дома

Координатор тима за планирање набавки одлуку о измени плана набавки доставља
предлагачунабавке.
Координатор тима за планирање набавки, у електронској форми доставља Управи 
за 
јавне
набавке и Државној ревизорској институцији усвојене измене плана, најкасније 10 
дана 
по
извршенојизмени.

Извршењеплананабавки
Члан 27.

Предлагач набавке, тиму за планирање доставља податке које прати и евидентира 
о
извршењуплананабавкиито:
-

податкеореализацијипланазапојединеврстепоступкаипојединепредметенабавке
,

-

податкеоизменипрвобитнопланираненабавке,

-

разлогиоправданостизменепрвобитнопланираненабавке,

-

податкеозакљученом/имуговору/имапоосновупланираненабавке,

-

податкеодобављачима,

-

анализуипрепорукезаунапређењесистемапланирања,

-

другеподаткеинапоменекојесуодзначајазапроцесизвршењаплана.

Тим за планирање, у склопу инструкција за планирање, даје упутство предлагачу набавке 
о
начину и роковима за праћење и 
достављање података о извршењу плана набавки, за 
одређене
предметенабавки.

Извештајоизвршењуплананабавки
Члан28.
Тим за планирање/координатор тима, на основу достављених података о извршењу 
плана
сачињава предлог извештаја о извршењу плана набавки за претходну годину, у складу са 
Законом
иподзаконскимактом.
Предлог извештаја о извршењу плана тим за планирање доставља предлагачима набавки и
тимуза
контролу, накончијихпрепорукавршинеопходнаусклађивања.
Тим за планирање набавки до 31. марта текуће године сачињава извештај о извршењу 
плана
набавкизапретходнугодину.
Извештај о извршењу плана набавки потписује Директор Дома здравља
Лесковац.
Координатор тима за планирање набавки, доставља сачињени и потписани извештај 
у
електронској форми Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, коришћењем
електронскогсистемазадостављањеизвештаја(апликативнисофтвер) Управезајавненабавке
.
Тим за планирање-координатор тима извештај о извршењу плана 
набавки
достављасвиморганизационимједницамаитимузаконтролу.
Обавеза тима за планирање је да планирање набавки унапређује из године у 
годину 
на
основу анализе набавки реализованих у претходној години и процене будућих обавеза, 
циљева 
и
начиназањиховуреализацију.

III. ЦИЉЕВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Циљевиспровођењапоступкајавненабавке
Члан29.
Циљевиспровођењапоступкајавненабавкесу:
-

целисходна и оправдана јавна набавка (набавка предмета одговарајућег квалитета 
и
количинарадизадовољењастварнихиреалнопроцењенихпотреба),

-

економично и ефикасно трошење јавних средстава (прибављање предмета по најповољнијој

цени адекватној вредности предмета, најповољнија цена за дати квалите - тзв. "вредност 
за
новац"),
-

транспарентнотрошењејавнихсредстава,

-

обезбеђивањеконкуренције
иједнакположајсвихпонуђачаупоступкујавненабавке
,

-

заштитаживотнесрединеиобезбеђивањеенергетскеефикасности,

-

благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке (обезбеђивање несметаног
одвијањапроцесарада, благовременоиадекватнозадовољавањепотреба),

-

ефективностјавненабавке(односизмеђупланиранихипостигнутихефекатанабавки
).

IV. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Условизапокретањепоступка
Члан30.
Прикупљање података о испуњености услова за доношење одлуке о покретању поступка 
је
обавезалицазаЈН.
Податке из плана набавки доставља координатор тима за планирање лицу за ЈН, у року 
који
јепланомнабавкиопредељенкаооквирнидатумзапокретањепоступканабавке.
Лице за јавне набавке је дужно да редовно врши
увид
у
план
јавних
набавки
и
стара се о
благовременом покретању, спровођењу поступка
јавне набавке, као и о њеној реализацији све у
рковима одређеним планом јавних набавки.
Податке да су за набавку предвиђена средства, уз обавезу прецизирања класификације
средстава у оквиру Контног плана за буџетски систем, лицу за ЈН, у року који је планом 
набавки
опредељен као оквирни датум за покретање поступка набавке, доставља начелник
Службе
за
правне,
економско-финансијске,
техничке и остале послове .
Лице за ЈН писмено 
обавештава директора Дома здравља
Лесковац оиспуњеностиусловазапокретањепоступка.
Ако се покреће преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 
или
конкурентни дијалог лице за ЈН доставља образложење разлога за покретање и потребне 
доказе
(мишљењеУправезајавненабавке
идр.).
Захтев за добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка и за 
добијање
сагласностизаконкурентнидијалогУправизајавненабавкеупућујелицезаЈН.
Директор Дома здравља Лесковац издаје писмени 
налог 
за
покретање поступка јавне набавке, односно за израду предлога одлуке о покретању поступка 
и
одлулкеообразовањукомисије.
Писмени налог из става 7. 
овог члана садржи: лице коме се издаје налог, рок за 
доставу

предлога одлуке о покретању поступка, списак чланова комисије са одређивањем председника
комисијеињиховихзаменика.

Одлукаопокретањупоступка
Члан31.
Поступакјавненабавкезапочињедоношењемодлукеопокретањупоступка.
ИзрадапредлогаодлукеопокретањупоступкајеобавезалицазаЈН.
Лице за ЈН, цени испуњеност услова за покретање поступка и израђује предлог одлуке 
који
парафираидостављаорганунадлежномзадоношењеодлуке.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на израду предлога одлуке о спровођењу
централизованејавненабавке.
Покретање поступка јавне набавке се евидентира и одлука о покретању поступка 
се 
заводи
подреднимбројемкојиседодељујеускладусапрописимакојиуређујуканцеларијскопословање2.
Број под којим је евидентирана/заведена одлука о покретању поступка је број под 
којим 
се
водиконкретанпоступакјавненабавкеиподкојимсезаводесвидокументиутомпоступку
.

Одлукаообразовањукомисијезајавнунабавку
Члан32.
Лице за ЈН, у складу са писмено достављеним списком чланова комисије и 
њихових
заменика, израђује предлог одлуке о образовању комисије који парафира и доставља надлежном
органуистовременосапредлогомодлукеопокретањупоступка.
Одлука о образовању комисије се евидентира и заводи под редним бројем који је 
у
складу
сапрописимакојиуређујуканцеларијскопословањедодељенодлуциопокретањупоступка
.
Поступак јавне набавке мале вредности може да спрводи лице за јавне набавке а
може и да се образује комисија ако сложеност предмета јавне набавке захтева учешће и других
стручних лица.
У зависности од предмета 
набавке, поступак се може спровести и образовати комисија 
и
ако је укупна процењена вредност 
предмета набавке на годишњем нивоу нижа од 400.000 
динара
који
представља
законски
износ
испод
кога
наручилац није обавезан да спроводи поступак, а
све у циљу обезбеђења конкуренције и да уговорена
цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.
Чланови комисије именују 
се из реда запослених у служби набавке и корисника 
набавке
,
а
могу бити именовани и чланови из других организационих јединица уколико за то 
постоји
објективна потреба, као и лице које није запослено код наручица а има одговарајуће 
стручно
образовањеизобластиизкојејепредметјавненабавке.
2

Уредба о канцеларијском пословању савезних органа управе и савезних организација ("Службени лист
СФРЈ", бр. 34/89 и 81/89 (испр.)).

Засвакогчланакомисијеименујесењеговзаменик.
Одлуком о образовању комисије се може определити који члан комисије је председник
комисије, као и који члан комисије је одговоран за преглед и оцену ког дела понуде (нпр
.
оцена
достављених доказа за обавезне услове за учешће, оцена техничких спецификација 
и
документацијеидостављенихузоракаисл
.).
Чланови комисије су обавезни да потпишу изјаву којом потврђују да у предметној 
јавној
набавцинисуусукобуинтереса.
Обавезе комисије, односно чланова комисије и заменика чланова комисије обухватају
радње у поступку јавне набавке од дана доставе решења о образовању комисије члановима 
и
заменицима чланова комисије до састављања писаног извештаја о стручној оцени понуда 
и
извештавања понуђача из члана 111. Закона
, као и радње из надлежности наручиоца у 
поступку
испитивањазахтевазазаштитуправа.

Пружањестручнепомоћикомисији, односнолицу
којеспроводипоступакјавненабавке
Члан 33.
Ако је комисији, односно лицу које спроводи поступак потребна стручна помоћ, 
комисија
се писаним путем обраћа организационој јединици/извршиоцу са захтевом у ком прецизира 
налог 
и
рокиначинпружањапомоћи.
Све организационе јединице/и
 звршиоци дужне су да у оквиру своје надлежности 
пруже
стручну помоћ комисији, да писаним путем одговоре на захтев комисије, у року који 
одређује
комисија, аускладусапрописаним
роковимазапоступање.
Ако организациона јединица не одговори комисији или не одговори у року, 
комисија
обавештава Директора Дома здравља Лесковац, који ће предузети
свепотребнемерепредвиђенепозитивнимпрописимазанепоштовањераднихобавеза.

Оглашавањејавненабавке
Члан 34.
Текст огласа о јавној набавци припрема и израђује Комисија и доставља га лицу 
за 
ЈН
или референту за јавне набавке радиобјављивања.
Лице за ЈН објављује оглас о јавној набавци на Порталу јавних набавки и на 
интернет
страници наручиоца (у зависности од организације послова обавеза објављивања може 
бити
поверенаидругомлицу, администратору
, каоикомисији).

Израдаконкурснедокументације
Члан 35.
Припремаиизрадаконкурснедокументацијејеобавезакомисије.
Комисија цени да ли ће се израда конкурсне документације поверити трећем лицу (
ако 
се
ради о предмету набавке који захтева посебна стручна знања и ангажовање лица 
одређене
специјалности) идајеобразложенпредлогдиректору Домасдравља Лесковац.
Лице за ЈН или комисија израђује предлог одлуке из става 2. овог члана 
који

достављаорганунадлежномзадоношењеодлуке.
Техничке спецификације које се наводе у конкурсној документацији израђује лице 
из 
члана
16. став4. овогправилника.
Комисија одређује да ли је и који део конкурсне документације поверљив, и одређује 
на
који начин и под којим условима заинтересована лица могу преузети поверљиве делове конкурсне
документације.
Припрема и израда конкурсне документације је обавеза лица за ЈН, ако поступак 
јавне
набавке
малевредностиспроводилицезаЈН.

Одређивањекритеријумазадоделууговора
Члан 36.
Комисија одређује критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума
, 
као 
и
методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума, а у складу са предметом 
набавке
,
процењеномвредности, тржишнимусловимаисл.

Додатниусловизаучешћеупоступкујавненабавке
Члан37.
Комисија одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у 
складу 
са
резултатимаистраживањаианализетржишта.
Финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет и други додатни услови 
се
опредељујуускладусапотребаманаручиоцаиускладусасвојствимапредметанабавке.

Објављивањепозивазаподношењепонуда
иконкурснедокументације
Члан38.
Лице за ЈН или референт за јавне набавке објављује 
позив 
за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Дома здравља Лесковац.

Изменеидопунеконкурснедокументације,
додатнеинформацијеилипојашњења
Члан39.
Комисија поступа по захтевима за измену конкурсне документације и цени 
постојање
разлога 
за измену, даје додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
и
сачињава одговор заинтересованом лицу
, у писаном облику, који објављује и на Порталу 
јавних
набавкиинасвојојинтернетстраници.
Лице за ЈН или референт за јавне набавке доставља заинтересованим лицима о
дговоре
комисије и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објављује измене 
ид
опуне
конкурсне документације, обавештење о продужењу рока за подношење понуда и 
одговоре
комисијезајавненабавкедатезаинтересованимлицима.

Отварањепонуда
Члан40.

Понудеотваракомисија.
Отварањупонудаприсуствујусвичлановикомисијеилињиховизаменици.
Записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања
понудадостављалицезаЈНили референт за јавне набавке.
Комисија на дан отварања 
понуда утврђује упоредиву тржишну цену или тржишну 
цену
предмета набавке, ако је то од значаја за конкретну набавку, а у циљу утврђивања упоредивости
понуђенеценесатржишномценом.

Доделауговора
Члан41.
Предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног споразума
,
предлог 
одлуке о обустави поступка јавне набавке, предлог одлуке о признавању квалификације
,
предлог 
одлуке о одбијању понуде, предлог одлуке о трошковима припремања понуде из члана 88.
став 3. Закона, у складу са Извештајем о стручној оцени понуда, припрема комисија, лице за
јавне набавке или референт за јавне набавке.
Предлогодлукеизстава1. овогчланаувексадржиобразложење
Предлог одлуке из става 1. овог члана, са парафом председника комисије и лица 
за 
ЈН
,
комисија доставља Директору Дома здравља Лесковац на
потписивање.
Ако лице за ЈН није члан комисије, парафиран предлог одлуке из става 1. овог 
члана
комисија доставља лицу за ЈН које га парафира и доставља Директору Дома
здравља на потписивање.
Лице за ЈН потписану одлуку из става 1. овог члана непосредно, преко службе 
за
експедицију поште, електронском поштом или факсом, доставља понуђачима у року од три 
дана 
од
дана доношења. Ако се одлука доставља путем поште служба за експедицију је шаље препоручено
саповратницом. Одлукасезаводиподбројемпоступкаукомједонетасадатумомдоношења
.
О послатој одлуци лице за ЈН прибавља потврду пријема одлуке од стране понуђача
(потпис 
понуђача на белешци о непосредном уручењу или на повратници, потврда понуђача 
да 
је
примиоодлукукојајепослатаелектронскомпоштомилифаксом).

Обуставапоступка
Члан 42.
Комисија припрема текст обавештења о обустави поступка јавне набавке 
и 
текст
обавештења са парафом председника комисије, доставља лицу за ЈН или референту
за јавне набавке ради објављивања на Порталу јавних набавки и на 
интернет
страницинаручиоца.

Увидудокументацију
Члан 43.
Увид у документацију и копирање документације понуђачима обезбеђује лице за 
ЈН или
референт за јавне набавке..
Увид у документацију се обавља у просторијама Одсека за
јавне набавке у присуству лица за ЈН (или неко друго лице у зависности 
од

организацијепослова).
Копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева се обавља у
фотокопирници Дома здравља Лесковац.

Извештавањепонуђача
Члан 44.
Састанаксапонуђачем, ускладусачланом111. Закона, заказујепредседниккомисије
.
Лице за ЈН контролише да ли је у поступцима чија је процењена вредност 
већа 
од
250.000.000 динара за добра и услуге и 500.000.000 динара за радове, организовано извештавање
понуђачаиуказијекомисијинаовуобавезу.
Записник о извештавању понуђача и разговору са понуђачима води члан комисије или
лице за ЈН.
Председниккомисијеобезбеђујезаштитуподатакатокомизвештавањапонуђача.

Закључивањеуговораојавнојнабавци
Члан 45.
Предлог уговора који је додељен у поступку јавне набавке лице за јавне набавке прегледа 
и
парафира и доставља на преглед 
и парафирање дипломираном правнику
оделења за правне послове који пружа посебну
стручну помоћ и тумачења ЗЈН у поступцима јавних
набавки.
Након поступка из става 1. овог члана
, парафиран уговор, у броју примерака 
који 
је
уговорен, достављаседиректору Дома здравља Лесковац на
потпис
.
ПотписануговорлицезаЈНдостављапонуђачунапотпис.
Примерак закљученог уговора је саставни део документације о спроведеном поступку 
јавне
набавке
иархивирасезаједносаовомдокументацијом.

V. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Претходноиспитивањезахтевазазаштитуправа
Члан 46.
Лице за ЈН цени да ли је захтев за заштиту права (даље: захтев) уредан, благовремен
,
дозвољен и поднет од лица које има активну легитимацију и обавештава све учеснике у 
поступку
јавненабавке, односнообјављујеобавештењеоподнетомзахтевунаПорталујавнихнабавки
.
На предлог предлагача/корисника набавке, који мора бити образложен, лице за ЈН 
цени 
да
ли би, због поднетог захтева, 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, односно значајно угрозило 
интерес
Републике Србије и сачињава образложен предлог, који са комплетном документацијом доставља
Републичкој комисији, ради доношења одлуке да се може извршити уговор о јавној набавци 
пре
доношењаодлукеоподнетомзахтеву.
Ако је поднети захтев неуредан (не садржи све податке из члана 151. став 1. Закона
), 
лице
за ЈН без одлагања, упућује подносиоцу захтева допис са налогом да допуни захтев. Налог 
садржи

опредељененедостаткезахтеваиначиннакојисемогуотклонити.
Предлог закључка којим се одбацује захтев као неблаговремен, недозвољен или 
поднет 
од
лица које нема активну легитимацију сачињава лице за ЈН или дипломирани
правник оделења за правне послове и парафиран доставља
директору Дома здравља Лесковац на потписивање.

Поступањепослепретходногиспитивањазахтевазазаштитуправа
Члан 47.
Лице за ЈН захтев који је благовремен
, дозвољен и поднет од активно легитимисаног 
лица
достављакомисијикојацениоснованостзахтева.
Предлог решења (са образложењем) којим усваја захтев припрема комисија или
лице за ЈН уз евентуалну стручну помоћ при изради
дипломираног правника.
Предлог решења из става 1. овог члана, са парафом председника комисије и лица 
за 
ЈН
,
комисија доставља директору Дома здравља Лесковац на
потписивање..
(Лице за ЈН потписано решење доставља подносиоцу захтева, понуђачима и Републичкој
комисији. ОпослатојодлуцилицезаЈНприбављапотврдупријема.
Ако не усваја захтев комисија припрема одговор на захтев који се са комплетном
документацијом из поступка јавне набавке упућује Републичкој комисији ради одлучивања 
о
захтеву.
Лице за ЈН одговор на захтев са комплетном документацијом из поступка јавне 
набавке
прослеђујеРепубличкојкомисијииобавештаваподносиоцазахтева.
Предлог закључка о обустави поступка заштите права сачињава лице за ЈН и парафиран
достављадиректору Дома здравља на потписивање.

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ
Начинобезбеђивањаконкуренције
Члан 48.
У поступку набавке омогућава се што је могуће већа конкуренција и то је обавеза 
лица
овлашћених за спровођење радњи у поступку и то пре свега у фази планирања, при обликовању
предмета набавке, одређивању услова за учешће у поступку, одређивању техничких
спецификација, одређивањукритеријумазадоделууговора.
Конкуренција се обезбеђује како у набавкама које се реализују у поступку јавне 
набавке
,
такоиунабавкаманакојесеЗаконнепримењује.
Конкуренцијасеобезбеђује:
-

тако што се увек када је то могуће позива више лица да учествују у поступку, а 
посебно 
у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, поступку 
јавне
набавкемалевредности, каоиупоступциманакојесеЗаконнепримењује,

-

тако што се одређују услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуме
за доделу уговора на начин 
који обезбеђује учешће што већег броја понуђача и подносиоца
пријаваикојинестварадискриминацијумеђупонуђачима.

Ллице за ЈН обезбеђује оправдану употребу преговарачког поступка. У преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда позив се упућује
, увек ако је то могуће
,
на
адресе најмање три лица која обављају 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.
Доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке учинио 
повреду
конкуренције, који је основ за одбијање понуде (негативне референце), се евидентира и чува
у
службеној
документацији
одсека
за
јавне
набавке.

Дужностпријављивањаповредеконкуренције
Члан 49.
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди
,
организацију надлежну за заштиту конкуренције обавештава одговорно лице наручиоца
, 
а 
на
предлоглицазаЈН.
Ллице које је дошло до 
сазнања о постојању основане сумње у истинитост 
изјаве 
о
независној понуди о томе одмах обавештава лице за ЈН и доставља све расположиве информације 
и
доказе.
Свако заинтересовано лице
, односно лице запослено или на други начин радно ангажовано
код заинтересованог лица дужно је да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције
,
уколико
имабилокојиподатакоповредиконкуренцијеупоступкујавненабавке.

VII. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАЈИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Евиденцијаојавнимнабавкама
Члан 50.
Лице за ЈН (или у зависности од организације послова код наручиоца неко друго 
лице 
или
организационајединица; прецизиратииорганизационујединицуиизвршиоцауоквируње
и
сл
.):
-

евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења 
јавне
набавке,

-

водиевиденцијусвихзакљученихуговораојавнимнабавкамаиевиденцијудобављача
.
Евидентирајусеподацио:

-

предметујавненабавке
;

-

поступцимајавненабавке;

-

спроведенимпоступциманабавкенакојенијепримењиваоодредбеЗакона;

-

спроведенимпреговарачкимпоступцимабезобјављивањапозивазаподношењепонуда
;

-

трошковимаприпремањапонудаупоступцимајавненабавке;

-

спроведенимелектронскимнабавкама;

-

централизованимјавнимнабавкама;

-

резервисанимнабавкама;

-

закљученимуговоримаојавнојнабавци
;

-

закљученимоквирнимспоразумима;

-

јединичнимценамадобара
, услугаинајзаступљенијихрадова;

-

критеријумузадоделууговора;

-

бројуподнетихпонудаупоступцимајавнихнабавки;

-

понуђачимаупоступцимајавнихнабавки
;

-

измењенимуговоримаојавнојнабавци;

-

обустављенимпоступцимајавненабавке;

-

поступцимаукојимајеподнетзахтевзазаштитуправаипоништенимпоступцима;

-

извршењууговораојавнојнабавци;

-

добављачима, уписаноји/илиелектронскојформи;

-

квалитетунабављеногпредметанабавке;

-

стањузалиха;

-

негативнимреференцама;

-

као и други подаци и информације који су од значаја за спроведене поступке и закључене
уговореојавнимнабавкама
.
Евиденцијесеводеуписаноји/и
 лиелектронскојформи.

Чувањедокументације
Члан 51.
Лице за јавне набавке сву документацију везану за јавне набавке доставља служби 
архиве
која ову документацију чува у складу са прописима који уређују област документарне 
грађе 
и
архива, 
најмање десет година од 
истека уговореног рока за извршење појединачног уговора 
о
јавнојнабавци, односнопетгодинаоддоношењаодлукеообуставипоступка.
Лицезајавненабавкеопредељујекалендарскипериоддокогседокументацијачува
.

Извештајиојавнимнабавкама
Члан 52.
Извештај о јавним набавкама потписује шеф одсека за јавне
набавке или лице за јавне набавке, каоовлашћенолице.
За благовремену доставу тромесечних извештаја Управи за јавне набавке одговорно 
је 
лице
заЈН.
На захтев Управе за јавне набавке, извештај са додатним подацима, о сваком појединачном
уговору о јавној набавци или поступку јавне набавке сачињава, у сарадњи са службама
/
лицима
којиподацимарасполажу, идостављаУправизајавненабавкелицезаЈН.

VIII. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Праћењеизвршењауговораојавнојнабавци
Члан 53.
Надлежни и одговорни за и
 звршење и праћење и
 звршења уговора 
су
начелник
службе
за
правне,
економско-финансијске,
техничке
и
остале

послове и дипломирани правик оделења за правне
послове који пружа стручну помоћ у поступцима
јавних набавки.

Комуникацијаутокуизвршењауговора
Члан 54.
Комуникација између уговорних страна одвија се искључиво писаним путем, 
односно
путемпоште, електронскепоштеилифаксом.
Комуникацију са добављачем врши лице за јавне набавке или
референт за јавне набавке.
Референт за јавне набавке одмах по закључењу уговора 
о
јавној
набавци обавештава другу уговорну страну о контакт подацима лица које је овлашћено 
да 
врши
комуникацијуувезисапраћењемизвршењауговора.

Критеријуми, правилаиначинпровереквантитетаиквалитета
испорученихдобара, пруженихуслугаилиизведенихрадова
Члан 55.
Магационер врши квантитативни и квалитативни пријем предмета 
уговора
ако су то добра или друго стручно лице ипроверава:
-

да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова 
одговара
уговореном,

-

да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених 
радова
одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким
спецификацијамаипонудом,

О поступању добављача супротно уговореном (неизвршавању обавеза на уговорени 
начин
),
лице из става 1. овог члана обавештава шеф Одсека за јавне набавке 
као
илицезаЈНкомедостављадоказезаевентуалнудоделунагативнереференце.
О пријему предмета набавке сачињава се записник у који се уносе и подаци о томе 
да 
ли 
је
добављач уговорену обавезу испунио на уговорени начин у погледу количине, квалитета
,
рокова
испуњењаобавезе.
Записник потписују извршилац из става 1. овог члана и овлашћени представник добављача
,
сачињавасеудваистоветнапримерка, одчегапоједанпримеракзадржавасвакауговорна
страна
.
Магационер или друго стручно лице које је
именовано од стране наручиоца сачињава писану забелешку 
о
свим
уоченимнедостатцимаупоступкуизвршењауговора.
Надзор над извођењем радова врши се у складу са прописима који уређују област 
предмета
набавке.

Правилапоступањауслучајурекламацијаувезисаизвршењемуговора
Члан 56.
Ако добављач не извршава уговорену обавезу н
 а уговорени начин лице задужено 
за
праћење извршења уговора упућује писану рекламацију добављачу, указује на уочене пропусте
,
односно у чему испорука није у складу са уговором и предузима друге мере у циљу 
уредног

извршења уговора и о томе писаним путем обавештава лице за ЈН као и службе надлежне 
за
реализацијусредставафинансијскогобезбеђењаи/илираскидуговора.
У случају рекламација поступа се у складу са уговором и прописима којима се 
уређују
облигациониодносииобластпредметанабавке.

Члан 57.
Лице за ЈН, у случају неуредног извршавања уговора доставља Управи за јавне 
набавке
доказенегативнереференце.

Члан 58.
Лице задужено за праћење извршења уговора податке о извршењу уговора потребне 
за
састављање тромесечног извештаја 
о јавним набавкама, благовремено доставља лицу задуженом 
за
вођењеевиденцијаојавнимнабавкама.

Правилапријемаиоверавањарачунаидругихдокуменатазаплаћање
Члан 59.
Правила пријема и оверавања рачуна и других докумената за плаћање, као и 
правила
поступка реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења прописани 
су
Уговором о пружању и финансирању здравствене
заштите из обавезног здравственог осигурања за
текућу годину између Дома здравља Лесковац као
наручиоца и РФЗО-а.

Правиластављањадобаранарасполагањекорисницимаунутарнаручиоца
Члан 60.
Добра се крајњим корисницима стављају на располагање на основу документа - требовање
,
који организационој јединици у чијем је делокругу магацинско пословање достављају руководиоци
организационихјединица.
Добра се додељују на коришћење на основу личног задужења запосленог средствима 
која
самоонкористи.
Добра која су додељена на коришћење организационој јединици за обављање послова 
из
њеног делокруга а нису погодна за лично задужење, евидентирају се по припадности
организационојјединици, наосновузадужењаруководиоцаорганизационејединице.

Изменауговора
Члан 61.
Лицезадуженозапраћењеизвршењауговора, образложензахтевзаизменууговора
достављадиректору на давање сагласности и
дипломираном правнику оделења за правне послове
који пружа стручну помоћ у поступцина јавних
набавки.
Предлогодлукеоизмениуговораипредлоганексауговораизрађује
дипломирани правник оделења за правне послове
који пружа стручну помоћ у поступцина јавних

набавки идостављадиректору Дома здравља на потпиц.
Анексуговораседостављаподносиоцузахтевазаизменууговора.
Одлукаоизмениуговорасе
достављалицузаЈНкојејеобјављујенаПорталујавних
набавкиидостављаизвештајУправизајавненабавкеиДржавнојревизорскојинституцији
,.
ИзваштајУправизајавненабавкеиДржавнојревизорскојинституцији, наоснову
података
достављениходлицазадуженогзапраћењеизвршењауговора, израђујелицезаЈН.
ЛицезаЈНевидентираподаткепотребнезасастављањетромесечногизвештајаојавним
набавкама.

IX. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Члан62.
Лице за ЈН прикупља и обрађује доказе на основу којих се понуђачу могу 
доделити
негативне референце. Докази се прикупљају у току поступка јавне набавке, захтева за 
заштиту
праваиизвршењауговора.
Лице за ЈН одмах и без одлагања Управи за јавне набавке доставља доказ негативне
референце.

X. КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Члан63.
Наручилац________________ уусловимајавненабавкенагодишњемнивоукојаизноси
прекомилијардудинара, организујепосебнуслужбукојаједужнадасамосталноинезависно
спроведеконтролујавненабавке, односносвефазеипоступкејавненабавке. Лицакојараде
у
посебноорганизованојслужбидиректносувезанасасистематизацијомпословаизадатака
код
наручиоца_________________ иодговорнасузатачностиреалностдатогизвештајаоизвршеној
контролијавненабавке.
Наручилац_________________ једужандаизвршиизменусвогактаоунутрашњој
организацијииактаосистематизацијипословаидаистеусагласисаовимактом. Уоквиру
посебне
службезаконтролујавненабавкеопредељујебројизвршилацакојићеобављатиконтролу
јавне
набавке
односносвихпредузетихактивностивезанихзаспровођењепоступкајавненабавке
.
Наручилац_______________ једужандаорганизовањемпосебнеслужбекојаније
обавезна
даусвомсаставуимаодељења, алијесистематизацијомиовимактом, наручилац
_______________ дужандапоставируководиоцаначелоовепосебнеслужбеидауоквиру
својих
акатакојарегулишуунутрашњуорганизацијуобезбедињеговуодговорностиутврдикоме
је
за
својпосаоодговоран.
АлтернативаI:
Наручилац_______________ уусловимајавненабавкенагодишњемнивоукојанепрелази
милијардуд
инара, можедаорганизујепосебнуслужбузаконтролујавненабавке, идаистабуде
организованаускладусанаведенимчланом.
АлтернативаII:
Наручилац_________________ уусловимајавненабавкенагодишњемнивоукојанепрелази

милијардуд
инара, нијесагласнозаконудужандаорганизујепосебнуслужбу.
Међутим,наручилац_______________ једужанд
ауконтинуитетуконтролишејавне
набавкеитокрозпрописанепроцедуреипоступке, односнометодекојесусадржинскисаставни
деоинтернихпроцедура,каоштосу: утврђивањеверодостојностидокументациједајепоступак
јавненабавкезаистаиспроведен,д
ајенабавкаевидентиранаупословнимкњигама, дајеуговор,
односноф
 актуратачнаидаодговараизвршеномпријемудобара,односноуслугаодноснорадова.

Члан64.
Контрола јавних набавки подразумева контролу свих предузетих мера и радњи 
које
наручилац спроводи у области планирања јавне набавке, затим у области услова и 
начина
спровођењапоступкајавненабавке
, укључујућиисамоизвршењеуговораојавнојнабавци
.
Предмет контроле јавних набавки добара, услуга односно радова, обавезно 
треба 
да
обухвати
:
-

начин на који је вршено испитивање тржишта и документације која потврђује спроведене
активности. То подразумева прикупљање података путем званичних саопштења државних
институција, затим по основу директних разговора, путем добијених података 
из
спроведениханкета, средставаинформисања, каталогаислично,

-

поступак и начин утврђивања процењене вредности јавне набавке. Овде свакако 
треба
обратити пажњу на реалност у одређивању процењене вредности, јер је то питање 
од
изузетневажностизаутврђивањеприхватљивостипонуде,

-

поступак одређивања техничких спецификација у смислу навођења основних
карактеристика добара или услуга као што су квалитет, димензија, употреба производа
,
паковање, етикетирање, понашање добра у различитим временским приликама, постојање
декларације, рокупотребеитд.

-

поступак одређивања техничких спецификација које карактеришу услуге, у смислу
навођења сигурности услуге, квалитета пружене услуге, доступности услуге 
за 
све
корисникеислично,

-

поступак одређивања техничких спецификација које карактеришу набавку радова
,
у
смислу
навођења конкретних прописа о пројекту, инспекцији, трошковима, надзору, 
условима
преузимањарадова,

-

тражене додатне услове, њихову ширину и оправданост у конкурсној документацији
,
посебно са аспекта трошкова, а што подразумева захтеве у погледу тражења 
потврда 
о
бонитету понуђача, таксативно навођење кадровског потенцијала са аспекта 
постојања
лиценци, сертификата, броја стално запослених, затим ангажованих по уговору 
и 
рок
трајањауговорауконтекстуспроведенејавненабавке,

-

постојање залиха добара, а која су предмет јавне набавке, њихова рочност и употребна
вредност,

-

поштовање рокова плаћања и контрола са аспекта примене закона који регулише 
рок
плаћања,

-

контрола примљених инструмената обезбеђења и обавеза наручиоца у случају 
њихове
реализације,

-

давање аванса, његова висина и захтев за повраћај, односно коначан обрачун 
кроз
примљениаванс,

-

контрола постојања вишкова радова, улога надзорног органа код утврђивања 
вишкова
радова, њихова висина, неопходност образлагања постојања вишкова радова, укључујући 
и
мањакрадова.

Члан 65.
Наручилац_______ зајавнунабавкупрекомилијардудинаранагодишњемнивоу
дужан
је
дапоредорганизовањапосебнеслужбезаконтролујавненабавке, донесеигодишњиплан
контролејавненабавке, којиприпремапосебнаслужбазаконтролујавненабавке.
Годишњипланјавненабавкекојијепредметконтроле, дабибиоприпремљенсагласно
закону, наручилац______________ јеобавезандакодформирањапосебнеслужбеуистубуду
систематизованиправнипослови, п
 ословиекономскеструке, пословиелектроструке, грађевинске
струке, машинскеструке, пословиинформационихтехнологија, идругипословикојисуод
значаја
заобављањеделатности.
Алтернатива:
Наручилац________________ немаукупнујавнунабавкунагодишњемнивоупреко
милијардуд
инара, алијеовиминтернимактомуредиоконтролујавнихнабавки. К
 онтролујавних
набавкиобављаћелицакојапоорганизацијиисистематизацијипословаимајупосвојојредовној
задуженостипословеконтроледокументацијеиутврђивањад
аистапоседујеосновнасвојства
којајекатегоришуверодостојномдокументацијом.

Члан 66.
Контролајавнихнабавкиодвијасеускладусаприпремљенимгодишњимпланомконтроле
,
акојизапотребенаручиоца_____________ израђујепосебнаслужбаконтролејавнихнабавки
.
Састављенигодишњипланконтролеобавезноседостављанадлежноморганунаручиоца
________________ наусвајањечимеистипостајеправилопонашањапосебнеслужбеконтроле
у
токутепословнегодине.

Члан 67.
Годишњипланконтролејавнихнабавкисадржиследећеподатке:
∙

предметконтролејавненабавке(добра, услуге, радови), причемунаручилац
___________________ увек
предметконтролеодређујенаосновупроцењеневредности
јавненабавке, проценеризика, бројанабавкиутокугодинеислично,

∙

предметконтролејавненабавкеукључујеиконтролунабавкинакојесеЗаконојавним
набавкаманепримењује,

∙

субјектконтроле,

∙

оквирнидатумвршењаконтроле,

∙

бројлицакојаћебитиангажовананаконтролијавненабавке.

Изменагодишњегпланаконтролеобављасенаистиначинипоистомпоступкукоји
је
био
задоношењегодишњегпланаконтролејавненабавке.

Члан 68.
Контролајавненабавкеможебитиредовнаиванреднаконтрола.
Умоментукадапочињередовнаконтролајавненабавке, акојајепланиранаугодишњем
плануконтроле, руководилацпосебнеслужбеконтроледужанједаобавестисубјектконтроле
да
,

ћеконтролабитиобављена, и
 томприликомобавештавагаследеће:


опериодуукомећеконтролајавненабавкебитиспроведена, почевод_______



опредметуконтроле,



оврстиконтроле,



олицимакојаћеизвршитиконтролујавненабавке.

Члан69.
Приликомвршењаредовне
контролејавненабавке, свиорганизациониделовинаручиоца
_____________ сагласноорганизационојшеминаручиоцасуобавезниданазахтевпосебне
службе
контролејавненабавке, доставесвупотребнудокументацијувезанузапредметконтролеу
одређеномроку, затимсуобавезнидапружесвенеопходнеинформацијекојепоседују, ау
вези
су
сапредметомконтроле, каоидаупутенаодређеналицакојамогубитиодпомоћизареално
сагледавањестањаизвршенејавненабавке.
Руководилацпосебнеслужбеконтролеимаправодауодређенимоколностимакада
оцени
дајетонеопходно, идазатражиизјавулицазакојесматрадајекључнозаутврђивањеправог
стањаизвршенејавненабавке.
Целокупнакомуникацијаизмеђулицакојавршеконтролујавненабавкеилицакоја
су
по
систематизацијипословакоднаручиоца__________________ задуженазапословејавненабавке
,
одвијасеискључивоуписаномоблику.
Вршењеконтролеодстранепосебнеслужбеконтроленезадржавапоступакпланирања
,
спровођењаилиизвршењајавненабавке.
Алтернатива:
Наручилац________________ немајавнунабавкупрекомилијардуд
инараиније
организоваопосебнуслужбуконтролејавненабавке,алијед
ужандасеупоступцимапланирања,
спровођењаиизвршењајавненабавке, понашаускладусаутврђенимполитикама,процедурамаи
активностимакојејеуспоставионаручилац________________ сазадаткомд
асеобезбеди
разумноуверавање,д
аћесециљевијавненабавкеостваритикроз:



пословањеускладусапрописимаојавнимнабавкама, унутрашњимактимаизакљученим
уговорима,




реалностиинтегритетспроведенихпоступакајавненабавке,




заштитуподатакаодносноинформацијавезанихзајавненабавке,



поделуд
ужностикојебисеомогућилодаједнолицеуистовремеобављасвеф
 ункцијеоко
јавненабавке,



спровођењепроцедуразаодобравањејавненабавкеусмислуд
онетогходограмакретања
документацијеинадгледањапроцедура.

економично,ефикасноинаменскокоришћењесредставакојасуутврђенагодишњим
планомјавненабавке,
претходнуконтролузаконитостикојуспроводиликвидаторулазнеиизлазне
документацијевезанезајавнунабавку,

Члан70.
Ванреднаконтролаобавља
сеуусловимакадапостојенекасазнањаилиинформације
које
указујунаизвеснеслабостикојесуседогодилеупоступкупланирања, спровођењаилиизвршења
набавки
, ачијаконтроланијебилапланиранаугодишњемплануконтроле.

Ванреднаконтроламожесеспроводитинаосновуиницијативенаручиоца
________________ гдејеутомслучајунеопходнодонетиодлукуодстраненадлежногоргана
о
спровођењуванреднеконтролејавненабавке.
Ванреднаконтроламожесеспроводитиинаосновуиницијативеруководиоцапосебне
службеконтроле, алиутомслучајујенеопходнодапретходноруководилацпосебнеслужбе
контроледетаљноупознанаручиоца__________________ освојојиницијативииоразлозима
за
предузимањемерауобластиванреднеконтролејавненабавке.
Ванреднаконтроласпроводисенаистиначинипоистомпоступкукаоиредовна
контрола
.
Вршењеванреднеконтролеодстранепосебнеслужбенезадржавапоступакпланирања
,
спровођењаилиизвршењајавненабавке.

Члан 71.
Посебнаслужбаконтролејавненабавкеорганизовањакоднаручиоца_________ након
извршеногусаглашавањасаизвршиоцимајавненабавке, дужнаједасачининацртизвештаја
о
спроведенојконтролиидаистидостависубјектуконтроленаизјашњење.
Самнацртизвештајаможедасадржипрепорукезаунапређењепостојећегначинарада
у
области
јавнихнабавкиисамогпословањанаручиоца______________ односнопредлогеза
отклањањенеправилности, учињенихгрешакаилипакодређенихнедостатакакојисууочени
у
токувршењаконтролејавненабавке.
Одговорнолице, односносубјектконтроле, можедаупутиодговорнанацртизвештаја
у
рокуодосам(8) данаодданадостављањанацртаизвештаја.
Уколикосубјектконтролеупутиписаниодговорпосебнојслужбиконтролејавненабавке
сасвимдоказима, информацијамаиобразложењем, посебнаслужбаконтролеистиможеда
прихватиуцелости, илипакделимично. Прихваћањемписаногприговораодстранесубјекта
контроле, достављенинацртизвештајаможедабудеизмењен.
Поистекуодређеногроказаприговор
, посебнаслужбаконтроледужнаједасачини
извештајоспроведенојконтроликојидостављанаручиоцу____________ субјектуконтроле
и
органукојивршинадзорнадпословањемнаручиоца_____________.

Члан 72.
Извештајоспроведенојконтролиодстранепосебнеслужбеконтролеобавезносадржи
следећеподатке:


предметконтроле,



времепочеткаконтроле, прекидконтролеакојебиоизоправданихоколности,



времезавршеткаконтролеидалијеистоускладусапланиранимвременомугодишњем
плануконтроле,



имелицакојејевршилоконтролу, односнодалијебилоевентуалнозаменелицау
поступкуконтроле,



циљевиконтролекојисубилизацртаниугодишњемплануконтролеидалисуисти
и
остварени,



списакдокументацијенадкојомјеизвршенувидутокувршењаконтролејавненабавке
,



проблемикојисусепостојалиутокудостављањадокументације,



конкретанналазморабитијасанинедвосмислен,



закључакизвршенеконтролејавненабавкеморабитијасанинедвосмислен,



предлогмеразадаљеспровођењејавненабавкеудухуприменепрописа,



потпислицакојејевршилоконтролуипотпислицаруководиоцапосебнеслужбеконтроле
јавненабавке,



препорукелицакојејевршилоконтролујавненабавкесуобавезандеоизвештајаи
исте
требадаукажунанеправилностикојесусепојавилеутокупоступкајавненабавке, 
затим
начинзањиховоотклањањеуштокраћемроку, затимтребадасесубјектконтроле
упути
напоступакунапређењајавненабавке, коришћењедатихмогућностиузаконупутем
скраћивањарокајавненабавке, указивањенапостојањеризикакорупцијеиспречавање
појавекорупцијекрозразнеобликејавненабавкеиконкретнопредузимањемерау
циљу
онемогућавањапојавекорупцијеупоступцима, документацији, преговоримаиосталим
елементимајавненабавке.
АлтернативаI:

Уколиконаручилац_______________ немајавнунабавкупрекомилијардудинарана
годишњемнивоу, алијеформираопосебнуслужбуконтролејавненабавке, тадаћеистапосле
извршенеконтроледоставитинацртизвештајаоспроведенојконтролијавненабавкеицелокупан
даљипоступакокодостављањаизвештајаспровестинагоренаведенначин.
АлтернативаII:
Уколиконепостојипосебнаслужбаконтролејавненабавкекоднаручиоца
___________________ тадајеинтерниревизордужандаусвомгодишњемплануконтроле
обезбедииконтролујавненабавкеидаистуспроведеиотомедоставиизвештајнаручиоцу
_________________ субјектуконтролеинадлежноморгану.

Члан73.
Посебнаслужбаконтролејавненабавкекоднаручиоца______________ којајеоснована
јер
наручилацимајавнунабавкупреко
милијардудинара, дужнаједасачинигодишњиизвештај
о
свомрадуидаистиподнесенаручиоцу_______________ инадлежноморганукојивршинадзор
надпословањемнаручиоца_______________ итонајкасниједо31. децембратекућегодине
.

XI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 74.
Овајправилникступанаснагуосмогданаодданаобјављивањанаогласнојтабли.

Број_____________________
______________ (датум)

_____________________
(називнадлежногоргана)

У__________________,

_____________________
(потписодговорноглица)

