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ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРНИКА
Ко је грађански надзорник?

1.
Ко је
грађански
надзорник?
Грађански надзорник је лице из редова истакнутих стручњака у области јавних набавки или
области која је у вези са предметом јавне набавке, односно удружење које се бави јавним
набавкама, спречавањем корупције или сукоба
интереса, које именује Управа за јавне набавке
да нагледа поступак јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара.
Реч је о мониторингу јавних набавки, обавезном
и независном надзору, који је уведен одредбом члана 28. Закона о јавним набавкама ради
подизања нивоа учешћа грађанског друштва
у надзору над спровођењем јавних набавки
највећих вредности.
Као законски механизам обезбеђује укључивање
грађанског друштва у поступке јавних набавки
чија је процењена вредност већа од милијарду динара, непосредан надзор над поступањем
наручиоца у вези са трошењем јавних средстава, праћење начина на који се обезбеђује
конкуренција и поступање у случају уочених
нерегуларности. С друге стране, за остварење
ових задатака, потребан је озбиљан и одговоран приступ грађанских надзорника, како би се
оствариле прописане надлежности.
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1.1.
Прописи којима се регулише
грађански надзорник
▶

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)

▶

Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник РС“, бр.
29/13)

Одредбе, које уређују питања у вези са грађанским надзорником, се
примењују од 1. априла 2013. године.

Закон о јавним набавкама
Правилник о грађанском надзорнику
Грађански надзорник
Члан 28.
Именовање
грађанског надзорника
...
Услови и критеријуми за именовање
грађанског надзорника
...
Начин рада
грађанског надзорника

Дужност пријављивања корупције
Члан 24.
Активна легитимација у поступку
Члан 148.

Закон о јавним набавкама и Правилник о грађанском надзорнику
доступни су на интернет презентацији Управе за јавне набавке:
http://www.ujn.gov.rs, у оквиру рубрике Прописи
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1.2
Набавке које надгледа
грађански надзорник
Грађански надзорник нагледа поступак јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара. У питању су поступци јавних
набавки који су покренути, односно који се покрећу након 1. априла
2013. године1. По подацима доступним на интернет страници Управе
за јавне набавке, у оквиру рубрике Извештаји/Извештаји грађанског
надзорника, прве две јавне набавке2 које су надгледане од грађанских
надзорника су:
▶

набавка лекова са листе А и А1/РФЗО, лекова за лечење ХИВ-а/РФЗО,
лекова са листе Д/РФЗО и медицинских помагала/РФЗО наручиоца
Апотека „Бeoгрaд“

▶

набавка погонског горива евро дизел наручиоца ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“.

Ако посматрамо годишње извештаје о јавним набавкама у Републици Србији, објављене на интернет страници Управе за јавне набавке3, у 2011.
години закључено је 13 уговора4 са вредношћу преко милијарду динара5, док је у 2012. години било 26 уговора, приказаних у Прилогу 3 Извештаја, са вредношћу преко милијарду динара.
У Извештају о јавним набавкама у Републици Србији за прво полугодиште 2013. године, у оквиру Табеле 4, можемо видети да је у периоду
1. јануар 2013. – 1. април 2013. године закључено 6 уговора са вредношћу преко милијарду динара. Томе треба додати и захтеве које је Управа
за јавне набавке добила у вези именовања грађанског надзорника након
1. априла. Према податку из објављеног Обавештења поводом именовања грађанског надзорника6, по којем је Управа за прва три месеца
примене Закона добила 19 захтева за именовањем грађанских надзорника, долазимо већ до 25 поступака у 2013. години са вредношћу преко
милијарду динара7.
1

2
3
4
5
6
7

Одлуке о покретању поступка јавне набавке донете након 1. априла 2013. године, када је почела примена новог Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12).
За које су до сада објављени извештаји.
Рубрика Извештаји/Извештаји Управе за јавне набавке.
Видети Прилог 3. Вредности уговора се приказују у хиљадама динара.
Број самих поступака може бити и већи, јер се по правилу не оконча сваки
започети поступак доделом уговора.
Обавештење објављено дана 30.07.2013. године на интернет страници Управе
за јавне набавке.
Неки од тих поступака нису ни покренути, иако су Управи за јавне набавке
достављени захтеви за именовањем грађанског надзорника.
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ɇɚʁɜɟʄɢ ɭɝɨɜɨɪɢ ɩɨ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 01.01.2013. ɞɨ 30.06.2013
ɈɊɇ

Ɉɫɧɨɜ
ɉɪɨɰɟʃɟɧɚ ɍɝɨɜɨɪɟɧɚ
ɢɡ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
Ɂȳɇ

Ⱦɚɬɭɦ
ɭɝɨɜɨɪɚ

Ȼɪɨʁ
ɩɨɧɭɞɚ

8,050,000

01.04.2013

1

4,045,480

29.01.2013

2

1,742,292

1,742,000

25.03.2013

1

ɇɚɡɢɜ ɧɚɪɭɱɢɨɰɚ

ɇɚɡɢɜ ɩɨɧɭɻɚɱɚ

Ɉɩɢɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȿɅȿɄɌɊɈɆɊȿɀȺ ɋɊȻɂȳȿ

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ
"ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

ɇȺȻȺȼɄȺ ȿɅȿɄɌɊɂɑɇȿ ȿɇȿɊȽɂȳȿ ɁȺ
ɉɈɄɊɂȼȺȵȿ ȽɍȻɂɌȺɄȺ ɍ ɉɊȿɇɈɋɇɈɋɇɈɆ
ɋɂɋɌȿɆɍ 2013 ȽɈȾɂɇɍ

22.2.

8,050,000

ɉȾ "ɉȺɇɈɇɋɄȿ ɌȿɊɆɈȿɅȿɄɌɊȺɇȿ-ɌɈɉɅȺɇȿ"
Ⱦ.Ɉ.Ɉ. ɇɈȼɂ ɋȺȾ

ELGAS ENERGY TRADING

ɉɊɂɊɈȾɇɂ ȽȺɋ

23.1.2)

3,700,000

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ ɌȿɊɆɈȿɅȿɄɌɊȺɇȿ "ɇɂɄɈɅȺ
ɌȿɋɅȺ"ɈȻɊȿɇɈȼȺɐ

ɉɊɂȼɊȿȾɇɈ ȾɊɍɒɌȼɈ ɁȺ
ɉɊɍɀȺȵȿ ɍɋɅɍȽȺ 'ɉɊɈ ɌȿɇɌ'

ɍɋɅɍȽȿ ɂɁ ɈȻɅȺɋɌɂ ȿɇȿɊȽȿɌɂɄȿ ɁȺ ɉɈɌɊȿȻȿ
ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ "ɌȿɇɌ"

24.1.8)

ȳɉ ɉɌɌ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺ "ɋɊȻɂȳȺ" ȻȿɈȽɊȺȾ

TOSHIBA EUROPE, NUSS

ɈɉɊȿɆȺ ɁȺ ȺɍɌɈɆȺɌɂɁɈȼȺɇɈ ɋɈɊɌɂɊȺȵȿ
ɉɈɒɂȴȺɄȺ Ƚɉɐ

23.1.1)

1,450,000

1,167,016

14.03.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
HIPO ALPE ADRIA BANK BEOGRAD
ȻȿɈȽɊȺȾ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 1

1,184,000

1,144,224

09.01.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

BANCA INTESA, ȻȿɈȽɊȺȾ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 2

1,184,000

1,141,475

10.01.2013

4

ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳȺ ɂ ɉɊɂȼɊȿȾȿ

LEITNER AG-SpA

ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳȺ ɀɂɑȺɊȿ ɄɊɑɆȺɊ ɍ ɋɄɂ
ɐȿɇɌɊɍ ɄɈɉȺɈɇɂɄ

35.1.1)

917,097

905,783

30.05.2013

1

24.1.3)

851,546

851,546

06.02.2013

1

35.1.1)

836,655

816,981

30.05.2013

1

45000000

ɊȿɉɍȻɅɂɑɄɂ ɎɈɇȾ ɁȺ ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇɈ
ɈɋɂȽɍɊȺȵȿ ȻȿɈȽɊȺȾ

ADOC, ȻȿɈȽɊȺȾ

ɍȽɈȼɈɊ Ɉ ɄɍɉɈɉɊɈȾȺȳɂ ɐɂɌɈɋɌȺɌɂɄȺ ɋȺ ɐ
ɅɂɋɌȿ ɁȺ 2013 ȽɈȾɂɇɍ

ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳȺ ɂ ɉɊɂȼɊȿȾȿ

LEITNER AG-SpA

ɂɁȽɊȺȾȵȺ ɇɈȼȿ ɒȿɋɌɈɋȿȾɇȿ ɀɂɑȺɊȿ ɍ
ɋɄɂ ɐȿɇɌɊɍ ɄɈɉȺɈɇɂɄ

ȳɉ ɉɌɌ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺ "ɋɊȻɂȳȺ" ȻȿɈȽɊȺȾ

ɇȺɎɌɇȺ ɂɇȾɍɋɌɊɂȳȺ ɋɊȻɂȳȿ

ȽɈɊɂȼɈ

910,800

749,773

15.01.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

'ȺɂɄ ȻȺɇɄȺ' ɇɂɒ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 5

636,000

610,111

14.02.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

ɍɇɂɄɊȿȾɂɌ ȻȺɇɄȺ, ȻȿɈȽɊȺȾ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 4

636,000

610,023

14.02.2013

2

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

'ȺɂɄ ȻȺɇɄȺ' ɇɂɒ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 7

636,000

609,773

14.02.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

'ȺɂɄ ȻȺɇɄȺ' ɇɂɒ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 8

636,000

609,435

14.02.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

45000000

ȿɎȽ ȿɍɊɈȻȺɇɄ ȻȿɈȽɊȺȾ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 3

636,000

608,872

19.02.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

ȿɎȽ ȿɍɊɈȻȺɇɄ ȻȿɈȽɊȺȾ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 2

636,000

608,872

19.02.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

ɏYɉɈ ȺɅɉȿ-ȺȾɊɂȺ-ȻȺɇɄȻȿɈȽɊȺȾ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 10

636,000

607,353

14.02.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ"
ȻȿɈȽɊȺȾ

ɏYɉɈ ȺɅɉȿ-ȺȾɊɂȺ-ȻȺɇɄȻȿɈȽɊȺȾ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 1

636,000

607,353

14.02.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ" ȼɈȳȼɈȶȺɇɋɄȺ ȻȺɇɄȺ Ⱥ.Ⱦ. ɇɈȼɂ
ȻȿɈȽɊȺȾ
ɋȺȾ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 6

636,000

607,253

01.03.2013

1

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȿɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɋɊȻɂȳȿ" ȼɈȳȼɈȶȺɇɋɄȺ ȻȺɇɄȺ Ⱥ.Ⱦ. ɇɈȼɂ
ȻȿɈȽɊȺȾ
ɋȺȾ

ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɄɊȿȾɂɌ ɄȺɈ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɍɋɅɍȽȺ ɉɈ ɉȺɊɌɂȳȺɆȺ, ɉȺɊɌɂȳȺ 9

636,000

607,253

01.03.2013

1

27,186,390

26,700,576

ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ:
ɉɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ 20 ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭɝɨɜɨɪɚ ɜɟɥɢɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ:

24.33

Подаци из годишњих извештаја о јавним набавкама могу бити од значаја
као различити показатељи, нпр. за:

8

▶

број поступака јавних набавки, по години, који захтевају укључивање грађанског надзорника – 25–26 поступака, ако посматрамо последње две године8, што даље указује на потребу ангажовања већег
броја грађанских надзорника (по правилу, реч је о набавкама које
трају минимум два-три месеца, под условом да није поднет захтев за
заштиту права; време спровођења већине набавки се на неки начин
поклапа, што даље отежава да исти грађански надзорници буду ангажовани за више набавки које се спроводе у исто време);

▶

предмете јавних набавки за које се јавља потреба надгледања, односно за које су се до сада закључивали највећи уговори – доминирају набавке у којима су банке изабрани понуђачи, што даље зна-

Ако се посматрају доступни подаци за 2013. годину.
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чи да је реч о финансијским услугама, односно набавкама кредита.
Ту су и набавке горива, односно енергената, као и набавке које се
спроводе за обављање делатности енергетике, водопривреде, саобраћаја, и др;
▶

категорије наручилаца које су најчешће спроводиле такве поступке –
у већини случајева реч је о наручиоцима из тзв. „посебног сектора“,
односно наручиоци из области водопривреде, енергетике, саобраћаја
и поштанских услуга9.

▶

С обзиром да је Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) предвидео централизацију јавних
набавки, можемо очекивати да ће грађански надзорници надгледати и највеће централизоване јавне набавке10. Ту су и набавке
електричне енергије, имајући у виду примену прописа из области
енергетике који регулишу постепено отварање тржишта електричне енергије.

Набавке које су надгледане од стране грађанских надзорника могу се
даље пратити преко интернет странице Управе за јавне набавке, у оквиру рубрике Извештаји/Извештаји грађанских надзорника.

http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji-gn

9

Нпр. ЈП „Електропривреда Србије“, Термоелектране
е „Никола
„Никол
Никола
а Тесла“
Тесла“
Тесл
Обреновац, ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Рударски басен „Колубара“ Лазаревац,
ПД „Термоелектране и копови“ Костолац, ЈКП „Београдске електране“ Београд,
Електромрежа Србије.
Србије
10 Управа за заједничке послове републичких органа је према члану 49. ЗЈН тело
за централизоване јавне набавке за потребе државних органа и организација,
укључујући и правосудне органе, док Републички фонд за здравствено осигурање,
према члану 212а Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр.
107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС и 119/2012) обавља
послове централизованих јавних набавки у име и за рачун здравствених установа
из Плана мреже здравствених установа који доноси Влада.

11

2.
Како можете
да постанете
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Да би постали грађански надзорник морате да:
1) испуните прописане услове и критеријуме
2) да поднесете пријаву, са одговарајућим доказима, Управи за јавне
набавке.

2.1.
Ко може да буде именован за
грађанског надзорника?
За грађанског надзорника, према члану 28. ЗЈН, може бити именовано:
▶

лице из редова истакнутих стручњака у области јавних набавки

▶

лице из редова истакнутих стручњака у области која је у вези са
предметом јавне набавке

▶

удружење које се бави јавним набавкама

▶

удружење које се бави спречавањем корупције или сукоба интереса.

Ако се има у виду да грађански надзорник нема право на награду за свој
рад, можемо реално очекивати да су потенцијални грађански надзорници, пре свега, у оквиру удружења која се баве јавним набавкама, спречавањем корупције или сукоба интереса.

2.2.
Услови и критеријуми за именовање
грађанског надзорника
Детаљнији услови и критеријуми за именовање грађанског надзорника
прописани су чл. 4. и 5. Правилника о грађанском надзорнику.

2.2.1.
Физичко лице као грађански надзорник
Услови за именовање физичког лица – ако се за грађанског надзорника именује лице као истакнути стручњак у области јавних набавки или
области која је у вези са предметом јавне набавке:
1) стечено одговарајуће образовање, стручност и искуство у области јавних набавки, односно у одређеној области која је у вези са
предметом јавне набавке;
2) да лице није члан политичке организације у складу са прописом
који уређује финансирање политичких организација;
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3) да лице није запослено или на било који начин радно ангажовано
код наручиоца;
4) да лице није осуђивано за кривична дела на безусловну казну затвора;
5) да лице није вршилац јавне функције, односно да није вршило
јавну функцију две године пре подношења захтева за именовање.

Докази:
▶

за услов под тачком 1) – достављање одговарајућих доказа о стеченом образовању, као и доказима о стеченом искуству у вези са
спровођењем или контролом јавних набавки (односно у вези са
предметом јавне набавке); подацима о објављеним стручним радовима, ауторским текстовима и слично;

▶

за услове под тач. 2) – 5) – достављање изјаве под пуном материјалном, кривичном, и моралном одговорношћу за испуњеност услова из тач. 2) – 5).

2.2.2.
Удружење као грађански надзорник
2.2.2.1.
Удружење које се бави питањима
јавних набавки
Услови за именовање удружења, ако се за грађанског надзорника
именује удружење које се бави питањима јавних набавки:
1) да је регистровано у складу са законом о регистрацији;
2) да се удружење или чланови удружења баве анализом прописа из
области јавних набавки, анализом спровођења конкретних поступака јавних набавки, анализом поступања наручилаца у фазама
процеса јавних набавки и друго;
3) да се најмање један члан удружења или лице запослено у удружењу или је уговорно ангажовано од стране удружења, бави пословима из тачке 2);
4) да лице које би у име удружења вршило послове грађанског надзорника није члан политичке организације у складу са прописом
којим се уређује финансирање политичких организација;
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5) да удружење није основала политичка организација, нити је удружење закључивало уговоре са политичким субјектом које би га
довело у однос зависности;
6) да лице које би у име удружења вршило послове грађанског надзорника није запослено или на било који начин радно ангажовано
код наручиоца.
Докази:
▶

услов под тачком 1) доказује се изводом из Агенције за привредне
регистре;

▶

услови под тач. 2) и 3) доказују се описом искуства у областима за
које се удружење именује за грађанског надзорника:
▶ ▶ кратак опис искуства удружења у области јавних набавки и
неки од следећих доказа о стручности удружења или чланова удружења: анализе прописа из области јавних набавки,
анализе спровођења конкретних поступака јавних набавки,
анализе поступања наручилаца у фазама процеса јавних набавки и др;
▶ ▶ подаци о најмање једном лицу које је члан удружења, запослено у удружењу или је уговорно ангажовано од стране удружења (доказ за наведено), а које се бави анализом
прописа из области јавних набавки, анализом спровођења
конкретних поступака јавних набавки, анализом поступања
наручилаца у фазама процеса јавних набавки и др;

▶

за услове под тач. 4) – 6) доставља се изјава председника удружења под пуном материјалном, кривичном, и моралном одговорношћу за непостојање сметњи за тач. 4) – 6).

2.2.2.2.
Удружење које се бави питањима
спречавања корупције и сукоба интереса
Услови за именовање удружења – ако се за грађанског надзорника
именује удружење које се бави питањима спречавања корупције и сукоба интереса:
1) да је регистровано у складу са законом о регистрацији;
2) да се удружење или чланови удружења баве анализом прописа из
области спречавања корупције и сукоба интереса, анализом спровођења прописа из области борбе против корупције или сукоба интереса, анализом поступања наручилаца у вези са решавањем сукоба интереса и спречавањем корупције у јавним набавкама и друго;
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3) да је најмање један члан удружења или лице запослено у удружењу или је уговорно ангажовано од стране удружења, учествовало у изради прописа и анализа у областима из тачке 2);
4) да лице које би у име удружења вршило послове грађанског надзорника није члан политичке организације у складу са прописом
којим се уређује финансирање политичких организација;
5) да удружење није основала политичка организација, нити је удружење закључивало уговоре са политичким субјектом које би га
довело у однос зависности;
6) да лице које би у име удружења вршило послове грађанског надзорника није запослено или на било који начин радно ангажовано
код наручиоца.
Докази:
▶

услов под тачком 1) доказује се изводом из Агенције за привредне
регистре;

▶

услови под тач. 2) и 3) доказују се описом искуства у областима за
које се удружење именује за грађанског надзорника:
▶ ▶ кратак опис искуства удружења у области спречавања корупције или сукоба интереса и неки од следећих доказа о
стручности удружења или чланова удружења: анализе прописа из области спречавања корупције и сукоба интереса,
анализе спровођења прописа из области борбе против корупције или сукоба интереса, анализе поступања наручилаца у вези са решавањем сукоба интереса и спречавањем
корупције у јавним набавкама и др;
▶ ▶ подаци о најмање једном лицу које је члан удружења, запослено у удружењу или је уговорно ангажовано од стране
удружења (доказ за наведено), а које је учествовало у изради поменутих прописа и анализа;

▶

за услове под тач. 4) – 6) доставља се изјава председника удружења под пуном материјалном, кривичном, и моралном одговорношћу за непостојање сметњи за тач. 4) – 6).

2.3.
Ко не може да буде именован
за грађанског надзорника?
За грађанског надзорника, према члану 28. ЗЈН и условима прописаним
Правилником о грађанском надзорнику, не може бити именовано лице
запослено или на други начин ангажовано код наручиоца или лица повезаног са наручиоцем, нити лице које је члан политичке организације.
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Неспорно је да грађански надзорник не може бити лице које је запослено код наручиоца чији се поступак надгледа. Међутим, овде се
поставља питање да ли се за грађанског надзорника може именовати
лице које је запослено код другог наручиоца, а стручњак је у области јавних набавки (нпр. службеник за јавне набавке). Ако се узме у
обзир одредба члана 28. став 4. ЗЈН онако како гласи („за грађанског
надзорника не може бити именовано лице запослено или на други начин ангажовано код наручиоца“) и сама идеја грађанског надзора која
подразумева независан, грађански надзор (а не надзор од стране државних службеника), онда добијамо одговор да то не могу бити лица
која су запослена код других наручилаца без обзира на њихову стручност у области јавних набавки.
Као што је и наведено, за грађанског надзорника не може бити именовано ни лице које је на други начин ангажовано код наручиоца. С тим
у вези и лица која врше консултантске услуге у јавним набавкама, пружајући стручне услуге и савете наручиоцима у области јавних набавки,
такође не би могла да буду именована за грађанске надзорнике, с обзиром да се не би могао успоставити независан надзор.
Лице које је запослено или на други начин ангажовано код лица повезаног
са наручиоцем такође не може бити именовано као грађански надзорник.
Имајући у виду да је грађански надзорник дужан да током вођења
поступка, као и сам наручилац, чува поверљивост података11, треба водити рачуна приликом именовања грађанског надзорника да је заиста
реч о виду грађанског надзора, односно да се као грађански надзорници
не појављују лица која имају пословни интерес како са наручиоцима,
тако ни са понуђачима.

2.4.
Захтев за именовањем
као грађанског надзорника
2.4.1.
Достављање захтева за
именовањем као грађанског надзорника
Заинтересовано лице или удружење, доставља Управи за јавне набавке пријаву, односно захтев за именовањем као грађанског надзорника
(пропратни допис) и одговарајуће доказе о испуњености услова. Пријављивање се односи на вршење функције грађанског надзорника генерално, а Управа за јавне набавке даље, од оних који су пријављени и
који испуњавају услове за именовање, одређује грађанске надзорнике за
конкретне поступке јавних набавки.
11 Члан 14. ЗЈН предвиђа обавезе заштите података.
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Битно је доставити све потребне и одговарајуће доказе како би се потврдила испуњеност прописаних услова за именовање (докази о образовању, стручности, радном искуству, докази о учествовању у поступцима,
анализама, објављени стручни радови, ауторски текстови...).
У захтеву треба навести један од основа за именовање12:
▶

као лице из редова истакнутих стручњака у области јавних набавки;

▶

као лице из редова истакнутих стручњака у области која је у вези
са предметом јавне набавке – навести област (нпр. грађевинарство, здравство, саобраћај...);

▶

као удружење које се бави јавним набавкама;

▶

као удружење које се бави спречавањем корупције или сукоба интереса.

Поред осталих података, потребно је доставити и адресу електронске поште за потребе вршења послова грађанског надзорника.
Захтев са доказима доставља се на адресу Управа за јавне набавке, Немањина 22–26 Београд.
Подносилац захтева је у обавези да, без одлагања, Управи за јавне набавке достави информацију о свакој промени података из захтева и доказа о испуњености услова.

2.4.2.
Профил грађанског надзорника
Приликом достављања захтева за именовањем као грађанских надзорника, заинтересована лица или удружења треба да имају у виду и
следеће:
▶

вршење грађанског надзора подразумева искључивање било каквог интереса у јавној набавци која је предмет надзора;

▶

грађански надзорник је независан, са искуством и друштвеним угледом;

▶

грађански надзорник мора бити озбиљан и одговоран, да може да
одговори свим захтевима које подразумева вршење прописаних надлежности;

▶

обављање функције грађанског надзорника подразумева обиман и
озбиљан посао за који није предвиђена награда за рад;

12 Може се навести и више основа, ако су испуњени услови.
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▶

грађански надзорник има прописане обавезе у надгледању и сачињавању извештаја;

▶

за надгледање једног поступка јавне набавке потребно је одвојити
минимум 2–3 месеца;

▶

поступци јавних набавки нису једноставни, потребно је знање из
области јавних набавки како би се делотворно надгледао поступак
јавне набавке;

▶

неопходно је очувати интегритет при надлгедању поступка јавне
набавке;

▶

могући су и одређен трошкови при надгледању13;

▶

нагледање може позитивно, али и негативно да се одрази на репутацију грађанског надзорника – у зависности како обавља функцију надгледања.

2.4.3.
Интегритет првих грађанских надзорника – услов за
развој поверења у вршење грађанског надзора
Први именовани грађански надзорници су оне организације грађанског
друштва које су већ активно укључене у надзор над јавним финансијама и афирмисане су као удружења која се годинама баве питањима јавних набавки, спречавањем корупције и сукоба интереса. То су позната
и призната удружења:
Транспарентност Србија

http://www.transparentnost.org.rs/

13 Нпр. трошкови превоза до места наручиоца.
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Топлички центар за демократију и људска права14

http://www.topcentar.org.rs/

Београдски центар за безбедносну политику

http://www.bezbednost.org/Bezbednost/1/BCBP.shtml

Први, међу њима, именовани грађански надзорник је Раде Ђурић15,
правни саветник организације Транспарентност Србија, који се кроз рад
у њој афирмисао као стручњак који може да врши грађански надзор у
области јавних набавки.
14 Удружење је члан Коалиције за надзор јавних финансија.
15 Дипломирани правник; активно учествовао у више пројеката на тему јавних
набавки (као правни саветник, истраживач, монитор, аналитичар, консултант,
координатор); предавач у више пројеката на тему јавних набавки и борбе против корупције; тренер у области јавних набавки – европске директиве и домаће
законодавство; више обука на тему јавних набавки, сукоба интереса, приступа
информацијама од јавног значаја.
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2.5.
Процедура утврђивања испуњености
услова за грађанског надзорника
По пријему захтева за именовање као грађанског надзорника, Управа
за јавне набавке проверава испуњеност услова. Ако поднети захтев не
садржи све прописане податке, однодно доказе, Управа ће позвати подносиоца захтева да допуни захтев. За утврђивање испуњености услова
за именовање грађанског надзорника неопходно је да захтев буде уредан и потпун.
Управа за јавне набавке може, пре доношења одлуке, да изврши проверу приложених доказа код других лица, да прикупи друге податке,
објашњења и мишљења. Уколико се утврди да је кандидат имао озбиљне
пропусте у ранијем раду, или је показао неразумевање прописа из области јавних набавки, односно ако је кршио антикорупцијске прописе, не
може бити именован за грађанског надзорника.
Уколико заинтересовано лице или удружење докаже да испуњава прописане услове и критеријуме, добија статус грађанског надзорника16.
Уколико постоје докази супротни условима и критеријумима за именовање, или други докази којима се нарушава интегритет именованих
грађанских надзорника и они чине недостојним за вршење грађанског
надзора, неопходно је исте, без одлагања, доставити Управи за јавне
набавке, како би се обезбедио кредибилитет самог института грађанског
надзорника.

16 Што се потврђује решењем којим се именује да нагледа конкретан поступак
јавне набавке.
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2.6.
Престанак обављања послова
грађанског надзорника
Иако Правилник о грађанском надзорнику17 не предвиђа у којим случајевима престаје даље ангажовање именованог грађанског надзорника (даље ангажовање лица или удружења за које је утврђено да испуњава услове за грађанског надзорника), можемо издвојити неколико
случајева:
▶

на лични захтев грађанског надзорника

▶

ако грађански надзорник престане да испуњава услове прописане
Правилником о грађанском надзорнику.

Међутим, могућност за даљи престанак ангажовања грађанског надзорника требало би разматрати и у случају ако се утврди да грађански надзорник не врши надгледање поступка јавне набавке на начин
прописан Правилником о грађанском надзорнику, односно ако несавесно
обавља своју дужност и злоупотребљава функцију грађанског надзорника (поступа пристрасно, злоупотребљава податке које сазна приликом надгледања, не пријављује нерегуларности уочене током поступка
набавке)18.

17 Предлог Правилника о грађанском надзорнику, који је првобитно прослеђен Републичком секретаријату за законодавство, садржао је компленту процедуру у
вези са именовањем грађанског надзорника, али исти није прихваћен, са образложењем да се превазилазе надлежности које је ЗЈН поставио да се уреде
Правилником.
18 Иако нема право на награду за свој рад, злоупотреба функције грађанског надзорника могла би да отвори могућност за корупцију.
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3.1.
Процедура именовања
Грађанског надзорника, сходно члану 28. ЗЈН, Управа за јавне набавке
именује најкасније до дана који је у годишњем плану набавки одређен као
оквирни датум покретања поступка јавне набавке, односно 30 дана од дана
пријема плана набавки. Даље је предвиђено да наручилац не може пре
именовања грађанског надзорника да покрене поступак јавне набавке.
Имајући у виду и друге одредбе ЗЈН, процедура именовања грађанских
надзорника требала би да иде следећим редоследом:
▶

Управи за јавне набавке наручиоци најкасније до 10. фебруара текуће године достављају планове набавки
▶ ▶ ЗЈН је одредбом члана 51. предвидео да је наручилац дужан
да до 31. јануара донесе план набавки за текућу годину, као
и да план набавке у електронском облику наручилац достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од десет дана од дана доношења.

▶

Управа за јавне набавке би до половине фебруара месеца текуће
године, на основу података из достављених планова набавки, имала податке о јавним набавкама чија је процењена вредност већа од
милијарду динара
▶ ▶ На тај начин би Управа имала податке о броју грађанских
надзорника који су потребни за надгледање за текућу годину – дакле, укупан број грађанских надзорника за текућу
годину (сем уколико се услед измене планова набавки не
појави потреба за изменом броја).
▶ ▶ Ти подаци омогућавају Управи за јавне набавке да у року од
30 дана од дана пријема плана набавки, односно да до 10.
марта текуће године сачини редослед именовања грађанских надзорника за текућу годину.

▶

Грађански надзорници се именују према оквирним датумима покретања поступака јавних набавки
▶ ▶ Планови набавки за сваку јавну набавку садрже, поред осталог, и оквирни датум покретања поступка јавне набавке. Ти
подаци омогућавају да се грађански надзорници именују редоследом који би био усклађен са потребама наручилаца, посебно имајући у виду да одредба члана 28. став 7. ЗЈН предвиђа
да наручилац не може пре именовања грађанског надзорника
да покрене поступак јавне набавке. Дакле, именовање грађанских надзорника за месец март19 претходи именовању грађанских надзорника за, примера ради, месец мај.

19 Јавне набавке за које се одлука о покретању поступка доноси у марту месецу.
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▶

Уколико се исти грађански надзорник именује за надгледање више
поступака јавних набавки у текућој години, неопходно је водити
рачуна и о времену које је реално потребно за надгледање једног
поступка јавне набавке
▶ ▶ Спровођење једног таквог поступка јавне набавке траје минимум 2 – 3 месеца, и то под условом да поступак није оспораван подношењем захтева за заштиту права.
▶ ▶ Поступак јавне набавке може бити и обустављен, уколико
нису испуњени услови за доделу уговора. Уколико и даље
постоји потреба за датим предметом јавне набавке, наручилац би поново покренуо поступак јавне набавке, који опет
у случају да је вредност преко милијарду динара, захтева
надгледање од стране грађанског надзорника20.
▶ ▶ Већи број грађанских надзорника би омогућио равномернију
поделу поступака за надгледање међу грађанским надзорницима.

3.2.
Именовање грађанских надзорника
у 2013. години
ЗЈН је почео да се примењује од 1. априла 2013. године. На поступке јавних набавки које су покренуте пре 1. априла 2013. године примењивале
су се одредбе претходног Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 116/08)21. То даље значи да се одредбе о именовању грађанског
надзорника нису односиле на јавне набавке за које је одлука о покретању
поступка јавне набавке донета пре 1. априла 2013. године22.
Имајући у виду да наручиоци у 2013. години нису достављали своје планове набавки Управи за јавне набавке23, нису ни постојали подаци о
потребама за именовањем грађанског надзорника за 2013. годину. Томе
треба додати и чињеницу да су наручиоци многе поступке јавних набавки покренули по претходном Закону о јавним набавкама24.
Међутим, након тога уследили су захтеви за именовањем грађанских надзорника које су наручиоци достављали Управи за јавне набавке. С тим у
вези учињени су напори да се таквим захтевима одговори, да се именују
први грађански надзорници. Тако су именовани грађански надзорници за

20 Било би целисходно када би исти грађански надзорник био у могућности да
надгледа и тај поступак јавне набавке.
21 Видети одредбу члана 172. став 1. ЗЈН.
22 С обзиром да спровођење поступка јавне набавке траје одређено време, уговори су самим тим могли да буду закључени и у време важења новог ЗЈН.
23 Наручиоци су у време примене ЗЈН већ имали донете планове набавки у складу
са претходно важећим прописима.
24 Како би их окончали по претходном Закону о јавним набавкама.
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првих осам поступака јавних набавки за које су достављени захтеви наручилаца. Међутим, неке од тих поступака наручиоци касније нису ни покренули.
Управа за јавне набавке је у Обавештењу поводом именовања грађанског надзорника од 30.07.2013. године, објављеном на интернет страници, истакла да је за непуна три месеца примене ЗЈН примила 19 захтева
за именовањем грађанског надзорника.
Имајући у виду да се таквим непланским захтевима наручилаца није могло
одговарати у кратким роковима25, да капацитети ни самих наручилаца нису
били у довољној мери спремни за спровођење поступака по одредбама новог ЗЈН, те да се реално није могло очекивати ни од грађанског друштва
да је у потребном нивоу упознато са правилима новог ЗЈН, како би били у
стању да врше надзор према прописаним надлежностима, Управа за јавне
набавке је с тим у вези објавила поменуто Обавештење о даљем именовању грађанских надзорника за 2013. годину26. Како је именовање грађанских надзорника у директној вези са могућношћу покретања поступака јавних набавки, на тај начин није блокирано, нити је успорено спровођење
највреднијих поступака јавних набавки, јер се то могло негативно одразити
на обављање делатности наручилаца и извршавање њихових обавеза.

3.3.
Именовање грађанских надзорника
у 2014. години
Именовање грађанских надзорника за 2014. годину везано је за достављање планова набавки. Међутим, први захтеви наручилаца примљени
су већ у децембру 2013. године, дакле пре пријема планова набавки
свих наручилаца и сагледавања потреба за грађанским надзорницима у
2014. години, што такође даље указује на чињеницу да постоји потреба
за већим бројем грађанских надзорника.
У овом случају, време које је наручилац определио као време за покретање
поступка јавне набавке, односно потреба наручиоца за обезбеђивањем уговора о јавној набавци одређује редослед именовања грађанског надзорника.

3.4.
Именовање грађанског надзорника
за одређену јавну набавку
Статус грађанског надзорника добија заинтересовано лице или удружење које је доставило пријаву за вршење грађанског надзора и за које
25 Примера ради, да се у периоду од недељу дана за истог наручиоца обезбеди
пет грађанских надзорника.
26 Обавештење поводом именовања грађанског надзорника у 2013. години можете
пронаћи у оквиру обавештења која су објављена на насловној страни интернет
странице Управе за јавне набавке.
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је утврђено да испуњава прописане услове и критеријуме. На тај начин се
формира тзв. листа грађанских надзорника, са које Управа за јавне набавке
даље именује грађанског надзорника за конкретан поступак јавне набавке.

3.4.1.
Критеријуми од значаја
за именовање грађанског надзорника
за конкретан поступак јавне набавке
Управа за јавне набавке именује грађанског надзорника за конкретан
поступак јавне набавке превасходно према редоследу уписа на листу
грађанских надзорника, односно именује првог следећег грађанског надзорника са листе, али се при томе води рачуна и о предмету јавне набавке, као и да грађански надзорник у исто време не надгледа други
поступак јавне набавке27.
Уједно, у обзир се узима и седиште наручиоца, односно место у коме
се налазе просторије наручиоца и у коме се врши надзор, као и боравиште грађанског надзорника, како би се смањили трошкови који настају
при вршењу грађанског надзора. То су, примера ради, трошкови горива
(или карте) за путовања од боравишта грађанског надзорника до места
наручиоца, с обзиром да грађански надзорник непосредно присуствује
радњама које наручилац предузима приликом спровођења поступка (састанци комисије за јавну набавку приликом припремања конкурсне документације, отварање понуда, стручна оцена понуда...). Ако је боравиште
грађанског надзорника ближе месту у коме се налазе просторије наручиоца, смањује се и време које је потребно одвојити у сврху надзора.

3.4.2.
Одсуство било каквог интереса
у јавној набавци која је предмет надзора
Одлука (решење) о именовању се доставља именованом и наручиоцу
чији се поступак јавне набавке надгледа, одмах након именовања.
Ако за конкретан поступак јавне набавке постоји нека од сметњи за
надгледање поступка од стране именованог грађанског надзорника,
наручилац, односно именовани грађански надзорник, треба да о томе
без одлагања обавести Управу за јавне набавке. Исто и у случају ако је
грађански надзорник у сукобу интереса за конкретан поступак јавне набавке, односно уколико постоји било какав интерес у вези са извршењем
уговора који је предмет јавне набавке.
Мора бити искључен било какав директан или индиректан интерес у јавној набавци која је предмет надзора, односно грађански надзорник мора
27 У зависности од броја грађанских надзорника.
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бити изузет из оних поступака јавних набавки у којима може постојати
сукоб интереса28.

3.5.
Комуникација
наручиоца са именованим
грађанским надзорником
У решењу којим се именује грађански надзорник наводе се и контакт
подаци именованог грађанског надзорника, односно наводи се адреса електронске поште грађанског надзорника како би наручилац даље
обављао комуникацију са именованим грађанским надзорником.
Наиме, чланом 20. ЗЈН је предвиђено да се комуникација у поступку
јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Дакле, захтева се писани траг у вези предузетих радњи везаних за јавне
набавке. Тако је наручилац, чији се поступак јавне набавке надгледа, у
обавези да у складу са чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем (нпр. путем e-maila29) обавести именованог грађанског надзорника о покренутом
поступку јавне набавке.

3.5.1.
Благовремено обавештавање
грађанског надзорника
Имајући у виду да је последњим ставом члана 54. ЗЈН прописано да комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије за јавну набавку, мишљења смо да је најцелисходније, а уједно и смањује ризик од грешака, да чланови комисије за
јавну набавку буду задужени и за комуникацију са именованим грађанским надзорником.
Подразумева се да је у том случају обавеза чланова комисије за јавну
набавку да именованог грађанског надзорника благовремено писмено
обавештавају о времену спровођења појединих фаза у поступку јавне
набавке (нпр. обавештење о састанку комисије за јавну набавку у вези
припреме конкурсне документације неколико дана пре самог догађаја).
28 Нпр. породична или пословна веза са неким од службеника наручиоца који
учествују у поступку јавне набавке, или са потенцијалним понуђачима за дати
предмет јавне набавке.
29 Према члану 20. став 3. ЗЈН комуникација треба да се одвија на начин да се
поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће,
користе електронска средства.
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То не значи да је грађански надзорник дужан да присуствује сваком
састанку комисије за јавну набавку, али је неопходно да је уредно и
благовремено позван, писаним путем. Дакле, уколико грађански надзорник евентуално није присутан некој од фаза (радњи) у поступку
јавне набавке, то не утиче на њено спровођење, односно не одлаже
њено извршење, али је неопходно да је грађански надзорник неколико
дана раније писаним путем обавештен. С тим у вези, а сходно члану
16. ЗЈН, наручилац евидентира све радње и чува документацију у вези
са комуникацијом са грађанским надзорником, као што то чини и сам
грађански надзорник. У ту сврху, треба се руководити принципом комуникације предвиђеним у последњем ставу члана 20. ЗЈН: ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин
потврди пријем тог документа, што је и друга страна дужна и да учини
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. Тако, ако
члан комисије за јавну набавку путем e-maila обавештава грађанског
надзорника о састанку комисије на коме ће се спровести стручна оцена
понуда, уједно ће захтевати да грађански надзорник потврди пријем
e-maila, као доказ да је благовремено обавештен, а што грађански надзорник треба и да учини (да потврди, такође писаним путем, да је обавештен о датом састанку комисије за јавну набавку).
На исти начин може да поступи и грађански надзорник приликом достављања предлога извештаја наручиоцу чији је поступак јавне набавке
био премет надгледања.

3.5.2.
Фазе поступка јавне набавке
о којима се обавештава грађански надзорник
Постоје фазе, односно радње поступка јавне набавке о којима грађански надзорник мора бити обавештен, као што су: састанак комисије за
јавну набавку пре објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације (фаза припреме конкурсне документације); отварање понуда; стручна оцена понуда; закључивање уговора о јавној
набавци. Ту су и други састанци комисије за јавну набавку у вези са
поступком јавне набавке, уколико до њих дође, као што су увид у документацију од стране понуђача након пријема одлуке о додели уговора
(или одлуке о обустави поступка јавне набавке), састанци у вези извештавања понуђача30, састанак у вези одлучивања поводом поднетог
захтева за заштиту права.

30 Видети члан 111. ЗЈН.
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С обзиром да грађански надзорник надгледа поступке јавних набавки
чија је процењена вредност већа од милијарду динара, а имајући у виду
правила за спровођење појединих врста поступака јавних набавки31 и
начине на које се закључују конкретни уговори о јавној набавци, учешће
грађанског надзорника, пре свега, можемо очекивати у отвореном и квалификационом поступку јавне набавке.
Наравно, то не искључује могућност да се грађански надзорник појави
и у неком од других врста поступака, као што су рестриктивни, преговарачки, конкурентни дијалог. Томе треба додати у прилог и чињеницу да су често набавке у области водопривреде, енергетике, саобраћаја
и поштанских услуга набавке које прелазе процењену вредност од милијарду динара, а да се у складу са чланом 123. ЗЈН, када су у питању
јавне набавке у поменутим областима, додела уговора врши у отвореном,
рестриктивном, односно квалификационом поступку или преговарачком
поступку са објављивањем позива за подношење понуда32.
Поступак јавне набавке мале вредности не надгледа грађански надзорник, а с обзиром на вредност, претпостављамо да се грађански надзорник неће појављивати ни у поступку конкурса за дизајн.
Прва два поступка јавне набавке које је надгледао грађански надзорник
су преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда33 и отворени поступак. Имајући у виду основе за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, мала
је вероватноћа да ће се наведени поступак често појављивати као поступак за надгледање од стране грађанског надзорника.

31 Према члану 31. ЗЈН додела уговора, по правилу, врши се у отвореном
или рестриктивном поступку. То даље значи да за ове врсте поступака
јавних набавки није потребно да наручилац претходно испуни неке посебне
услове. Спровођење осталих врста поступака јавних набавки условљено је
испуњавањем прописаних услова.
32 Практично, наручиоци из члана 117. ЗЈН за набавке за потребе обављања делатности из поглавља IV, поред отвореног и рестриктивног поступка, увек могу
да примењују квалификациони поступак и преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда.
33 Члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, хитна набавка лекова коју је спровела Апотека
„Београд“.
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4.1.
Отворени поступак као поступак који надгледа
грађански надзорник
Отворени поступак наручилац увек може да спроводи, односно за отворени поступак ЗЈН не предвиђа посебне услове за примену.

4.1.1.
Основне фазе отвореног поступка
Основне фазе отвореног поступка јавне набавке које следе након именовања грађанског надзорника и документи и акти које наручилац доноси
дати су у оквиру чек листе за отворени поступак34: Објашњења за сваку
од активности дата су испод чек листе.

ЧЕК ЛИСТА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
1.

Објављивање претходног обавештења

2.

Доношење одлуке о покретању поступка

3.

Доношење решења о образовању комисије за јавну набавку

4.

Потписивање изјаве којом чланови комисије потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса

5.

Припрема конкурсне документације

6.

Објављивање позива за подношење понуда

7.

Објављивање конкурсне документације

8.

Трајање рока за подношење понуда

9.

Отварање понуда и сачињавање записника о отварању понуда

10.

Стручна оцена понуда и сачињавање извештаја о стручној оцени
понуда

11.

Доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка

12.

Увид у документацију

13.

Извештавање понуђача

14.

Закључивање уговора о јавној набавци

15.

Објављивање обавештења о закљученом уговору или обавештења о
обустави поступка

34 Претпоставка је да су испуњени основни услови за покретање поступка јавне
набавке, прописани чланом 52. ЗЈН, а то су: да је набавка предвиђена у плану
набавки наручиоца и ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету Републике Србије, територијалне аутономије, локалне самоуправе или у финансијском плану наручиоца.
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1. Објављивање претходног обавештења

Објављено:
• на Порталу јавних набавки дана

_ _ _ _ _ _ _ _

• на интернет страници наручиоца дана

_ _ _ _ _ _ _ _

Претходно обавештење је врста огласа који, по правилу, претходи
именовању грађанског надзорника, с обзиром да га наручилац објављује
најмање једном годишње, на почетку године, чиме потенцијалне понуђаче обавештава о намери да спроведе поступак јавне набавке веће вредности. На основу података из претходног обавештења заинтересована
лица ће имати информације када ће наручилац оквирно објавити позив
за подношење понуда, да ли наручилац намерава да закључи један или
више уговора, или се закључује оквирни споразум.
Ова врста огласа се објављује уколико је укупна процењена вредност
истоврсних набавки на годишњем нивоу већа од износа из члана 59. ЗЈН,
односно ако је већа од 45.000.000 динара код набавки добара/услуга,
односно ако је већа од 60.000.000 динара код набавки радова. Дакле,
због вредности јавне набавке, увек се објављује у поступцима јавних
набавки које надгледа грађански надзорник.
Објављивање претходног обавештења даје могућност наручиоцу да скрати рок за подношење понуда у отвореном, односно пријава у рестриктивном, квалификационом поступку и конкурентном дијалогу. Више о томе
видети у члану 95. ЗЈН.
Претходно обавештење се објављује:
▶

на Порталу јавних набавки

▶

на интернет страници наручиоца.
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2. Доношење одлуке о покретању поступка

Број и датум доношења одлуке о покретању поступка:
___________________________________

Одлука о покретању поступка јавне набавке – наручилац покреће
поступак јавне набавке доношењем одлуке о покретању поступка у писаном облику која садржи елементе прописане чланом 53. ЗЈН.
Грађански надзорник је у могућности да упореди садржину одлуке о покретању поступка у односу на податке који су у вези са предметном јавном
набавком садржани у плану набавки – нпр. процењена вредност јавне набавке, врста поступка јавне набавке, да ли је наручилац поступио у складу
са планираном динамиком у вези оквирног датума покретања поступка (од
значаја за благовремено обезбеђивање предмета набавке), итд.
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3. Доношење решења о образовању комисије за јавну набавку
Број и датум доношења решења о образовању Комисије:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Комисија је у прописаном саставу:

ДА / НЕ

Решење о образовању комисије за јавну набавку – поступак јавне
набавке спроводи комисија за јавну набавку, која се образује решењем
које садржи елементе прописане чланом 54. ЗЈН.
Остали подаци од значаја за комисију:
▶

Комисија има најмање три члана од којих је један дипломирани
правник35. Један од чланова комисије за јавну набавку треба да
буде лице са стеченим сертификатом за службеника за јавне набавке36. Ако је сертификовани службеник за јавне набавке уједно
и дипломирани правник, није нужно ангажовати као члана комисије још једног дипломираног правника, односно још једног службеника за јавне набавке;

▶

Решењем се именују и заменици чланова комисије. Овде треба водити рачуна да и заменици чланова комисије испуњавају прописане услове (услови у вези дипломираног правника, односно службеника за јавне набавке);

▶

За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће
стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке.
Ако 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 наручиоца.
У комисију се не могу именовати лица запослена, односно радно
ангажована код лица која су потенцијални понуђачи за ту набавку,
нити лица која могу бити у сукобу интереса за тај предмет јавне
набавке;

▶

Комисија је дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен
у одлуци о покретању поступка – дакле, комисија није та која
одређује у којој врсти поступка јавне набавке се спроводи пред-

35 Лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама другог
степена (дипомске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године.
36 Службеник за јавне набавке је члан комисије за јавну набавку у свим поступцима јавних набавки чија је процењена вредност већа од 9 милиона динара.
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метна набавка, она се и образује након доношења одлуке о покретању поступка у којој се, поред осталог, наводи и врста поступка
јавне набавке;
▶

Комисија је одговорна за законитост спровођења поступка – то значи да је комисија одговорна за послове које она обавља, односно у
обавези је да исте обавља у складу са одредбама ЗЈН и правилника
који уређују питања из области јавних набавки, као и да поступа
у складу са одредбама других прописа који се морају поштовати
приликом спровођења конкретног поступка;

▶

Комисија за јавну набавку обавља следеће послове:
1) припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне
информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава;
2) отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде или пријаве;
3) сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда;
4) припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке
о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, као и предлог одлуке о признавању квалификације;
5) одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права;
6) предузима друге радње у поступку у зависности од врсте
поступка и предмета набавке.

▶

Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају
искључиво чланови комисије.
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4. Потписивање изјаве којом чланови комисије потврђују да у
предметној јавној набавци нису у сукобу интереса

Изјава потписана:

ДА / НЕ

Број и датум под којим је изјава заведена:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове комисије за јавну
набавку – чланови комисије, након доношења решења потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса. Сукоб интереса постоји када однос представника наручиоца и
понуђача може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу
одлуке у поступку јавне набавке. Више о томе видети у члану 29. ЗЈН.
Појам представника наручиоца и повезаних лица одређени су чланом 3.
став 1. тач. 10) и 11) ЗЈН.
5. Припрема конкурсне документације

Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију у складу
са ЗЈН и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013
и 104/13).
Конкурсна документација представља један од најважнијих делова у
процесу спровођења поступка јавне набавке, јер по правилу утиче на
одређивање шта се купује (техничке спецификације), под којим условима (услови за учешће) и на који начин се бира најбоља понуда (критеријуми за доделу уговора).
У одлуци о покретању поступка јавне набавке наводе се оквирни датуми
у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке, а
самим тим и време потребно за припрему конкурсне документације.
По правилу, једна од првих радњи коју ће надгледати грађански надзорник је фаза израде конкурсне документације.
Три су кључне ствари у конкурсној документацији:
▶

Одређивање техничких спецификација предмета јавне набавке37 – одређују шта се купује, односно описују сам предмет
јавне набавке

37 Видети чл. 70–74. ЗЈН.
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▶ ▶ одредити их тако да одговарају објективним потребама наручиоца
▶ ▶ ризици:
-

тражи се нешто што није потребно, или више него што
је потребно – може да утиче на цену набавке, као и на
непотребно ограничавање конкуренције

-

постављено тако да може да испуни само одређени понуђач, или да је непотребно искључена могућност других
понуђача да учествују (ако понуђач не понуди техничке
спецификације на начин на који је тражено, последица
је у одбијању такве понуде)

▶ ▶ показатељ – број понуђача који могу да одговоре тако постављеним техничким спецификацијама – даје одговор да ли
је наручилац истраживао тржиште, као и да ли обезбеђује
остварење начела једнакости и начела конкуренције међу
понуђачима
▶ ▶ на који начин је сачињена техничка спецификација – да ли је
припремљена од стране чланова комисије за јавну набавку,
или је припремљена на други начин (нпр. од стране организационе јединице за коју се и набавља предмет набавке)
▶ ▶ начин на који је интерним актом38 уређено питање одговорности за припрему техничких спецификација, уколико у њеној изради учествују и друга лица, а не само чланови комисије за јавну набавку
▶

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке –
одређују ко се може појавити као понуђач
▶ ▶ додатни услови за учешће у поступку јавне набавке су, пре
свега финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет39
▶ ▶ то могу да буду и неки други услови, али је битно да не
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке – наравно, није могуће да сваки понуђач
учествује у свакој јавној набавци40, посебно у овим набав-

38 На основу Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне
набавке унутар наручиоца („Сл. гласник РС“ бр. 106/2013), наручиоци имају
обавезу да до 13.03.2014. године донесу своје интерне акте којима ће уредити
све три фазе процеса јавне набавке (планирање, спровођење поступка,
извршење уговора). Видети чл. 6–9. овог правилника.
39 Видети члан 76. ЗЈН.
40 Постоји и могућност подношења заједничке понуде (члан 81. ЗЈН), односно понуде са подизвођачем (члан 80. ЗЈН).
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кама које су вредности веће од милијарду динара. Међутим,
и у овим набавкама наручилац мора да води рачуна о условима које поставља, да су исти потребни и да су у логичкој
вези са предметом јавне набавке.
▶ ▶ сваки услов, или граница (праг) у оквиру постављеног услова, уколико је непотребно или превисоко постављен може
да утиче на ограничавање конкуренције
▶ ▶ понуда понуђача који није испунио неки од постављених услова је неприхватљива и наручилац је дужан да такву понуду одбије
▶

Критеријуми за доделу уговора – мерила која се користе за
вредновање, упоређивање и оцењивање понуда41
▶ ▶ критеријуми за оцењивање понуде су економски најповољнија понуда или најнижа понуђена цена
▶ ▶ елементи критеријума економски најповољније понуде –
треба да буду од значаја за извршење конкретног уговора
о јавној набавци – видети начелни правни став Републичке комисије за заштиту права у вези елемената критеријума
економски најповољније понуде.

Као елементе критеријума економски најповољнија понуда из члана
85. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац може да користи
само оне елементе који се односе на извршење конкретног уговора
о јавној набавци. Дакле, као елементи критеријума не могу се користити они елементи који се односе на реализацију неких других,
раније закључених уговора које је извршавао понуђач, као ни остале околности које нису у вези са извршењем конкретног уговора о
јавној набавци.
Детаљније о наведеном начелном правном ставу42 Републичке комисије
на интернет страници Републичке комисије www.kjn.gov.rs, у оквиру рубрике Начелни правни ставови – Општа седница, 27.12.2013. године – 9.
став (члан 85. ЗЈН/2012).

41 Видети чл. 84–86. ЗЈН.
42 Члан 146. став 10. ЗЈН – Републичка комисија усваја начелне правне ставове
у вези са применом прописа из њене надлежности на општој седници на којој
учествују председник и сви чланови Републичке комисије.
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6. Објављивање позива за подношење понуда

Објављено:
▪

на Порталу јавних набавки дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

на интернет страници наручиоца дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

на Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Oглас објављен на српском
и на страном језику

ДА / НЕ

Позив за подношење понуда објављује се на:
▶

Порталу јавних набавки

▶

Интернет страници наручиоца

▶

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа43.

Наручилац је дужан да позив објави и на страном језику (због вредности
јавне набавке44), који се обично користи у међународној трговини у области из које је предмет јавне набавке.
7. Објављивање конкурсне документације

Објављена конкурсна документација
▪ на Порталу јавних набавки дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

▪ на интернет страници наручиоца дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Истовремено са објављивањем позива за подношење понуда наручилац
је дужан да објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.

43 Видети члан 57. став 2. ЗЈН.
44 Видети члан 57. став 4. ЗЈН.
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8. Трајање рока за подношење понуда

Напомена: Постоји могућност да не дође до активности које се овде
представљају, али ако се све или нека од њих предузима, потребно
је знати које су даље обавезе наручиоца с тим у вези.
Измене и допуне конкурсне документације
▪

▪

измене и допуне, без одлагања, објављене:
на Порталу јавних набавки дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

на интернет страници наручиоца дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

измене или допуне конкурсне документације осам или мање
дана пре истека рока за подношење понуда
продужен рок за подношење понуда

ДА/НЕ

објављено обавештење о продужењу рока
на Порталу јавних набавки и на
интернет страници данa

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
▪

у року од три дана од дана пријема захтева
заитересованог лица наручилац:
послао одговор у писаном облику
лицу које је поставило питање

ДА/НЕ

захтевана потврда пријема од лица
коме је одговор послат
(као доказ да је извршено достављање)

ДА/НЕ

истовремено информација о питању и одговору
објављена на Порталу јавних набавки и на
интернет страници дана
_ _ _ _ _ _ _ _ _
▶

Рок за подношење понуда у отвореном поступку регулисан је одредбама члана 95. ЗЈН. По правилу тај рок, због вредности јавне
набавке, не може да буде краћи од 40 дана од дана објављивања
позива за подношење понуда (рок се рачуна од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки), односно
постоји и могућност скраћења рока, али тако да исти не буде краћи
од 30 дана од дана када је објављен позив за подношење понуда,
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и то под условом да је претходно обавештење објављено у року од
најмање 30 дана, а највише шест месеци пре објављивања позива.
Међутим, треба имати у виду одредбу члана 94. ЗЈН, којом је прописано да рок за подношење понуда мора бити примерен времену
потребном за припрему прихватљиве понуде. То даље значи да ЗЈН
предвиђа минималне рокове за подношење понуда, а они могу бити
и дужи ако то захтева сам предмет јавне набавке, односно захтеви
из конкурсне документације, а како би понуђачи имали довољно
времена да припреме прихватљиве понуде.
▶

Док траје рок за подношење понуда наручилац може да измени или
допуни конкурсну документацију
▶ ▶ измене и допуне конкурсне документације наручилац без
одлагања објављује на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници – измене и допуне конкурсне документације представљају саставни део конкурсне документације45
▶ ▶ ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију
осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда,
наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда
на Порталу јавних набавки и на интернет страници.

▶

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
▶ ▶ заинтересовано лице, односно потенцијални понуђач може у
писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуде
▶ ▶ у том случају наручилац је у обавези да у року од три дана од
дана пријема захтева заинтересованог лица пошаље одговор
у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници – при
објављивању питања и одговора наручилац је у обавези да
чува поверљивост лица које је поставило питање46
▶ ▶ лицу које је поставило питање, одговор се може доставити
и електронским путем или факсом, у складу са чланом 20.
ЗЈН47 – захтевати од друге стране да потврди пријем тог документа (доказ да је извршено достављање).

45 На заинтересованим лицима, односно потенцијалним понуђачима је да прате
обавештења и информације које наручилац у вези са предметном јавном
набавком објављује на Порталу јавних набавки.
46 Видети члан 14. став 1. тачка 3) ЗЈН.
47 Члан 63. став 4. ЗЈН – Комуникација у вези са додатним информацијама,
појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. овог закона.
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9. Отварање понуда и сачињавање записника о отварању понуда

Отварање понуда:
▪

Датум отварања понуда:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

Број и датум записника
о отварању понуда:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

Записник достављен понуђачима
који нису учествовали у поступку отварања дана

____________________________________
▶

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана, по правилу је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице (општа јавност).

▶

Право активног учествовања имају само овлашћени представници
понуђача – представници понуђача који су комисији за јавну набавку предали овлашћење за поступак отварања понуда

▶

Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник о отварању понуда у складу са чланом 104. ЗЈН.

▶

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда
(има овлашћење за поступак отварања понуда) има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се
уносе у записник о отварању понуда.

▶

Стручну оцену понуда наручилац не врши у фази отварања понуда
(дакле не одбија понуде као неприхватљиве на самом отварању).

▶

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника – дакле,
реч је о записнику са отварања понуда, а не о накнадном сачињавању записника на основу белешки са отварања понуда.

▶

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања, наручилац записник доставља у року од три дана од дана отварања.
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10. Стручна оцена понуда и сачињавање извештаја о стручној
оцени понуда

▪

Број и датум извештаја о стручној оцени понуда:

____________________________________
Фаза која следи након фазе отварања понуда је фаза стручне оцене понуда. Комисија за јавну набавку је дужна да састави писани извештај о
стручној оцени понуда у складу са чланом 105. ЗЈН.

11. Доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави
поступка

Доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка
– у зависности од исхода поступка
Одлука о додели уговора
▪

Број и датум одлуке о додели уговора:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

Oдлука о додели уговора достављена
понуђачима дана или

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Одлука о обустави поступка јавне набавке
▪
▪

Број и датум одлуке о обустави
поступка јавне набавке:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Одлука о обустави поступка
достављена понуђачима дана :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Одлука о додели уговора – на основу извештаја о стручној оцени понуда, а у складу са чланом 108. ЗЈН, наручилац доноси одлуку о додели
уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
▶

Одлука о додели уговора се доноси у року одређеном у позиву за
подношење понуда – наведени рок не може бити дужи од 25 дана
од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност
методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана
отварања понуда.
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▶

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи
нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) ЗЈН.

▶

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

▶

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или
факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране
понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

▶

По правилу, понуде које садрже понуђену цену већу од процењене, наручилац је дужан да одбије. Постоји један изузетак, могућ
је само у случају спровођења отвореног поступка, а услови с тим
у вези прописани су чланом 107. став 4. ЗЈН. У том случају наручилац је дужан да након доношења одлуке достави образложен
извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одлука о обустави поступка јавне набавке – уколико нису испуњени
услови за доношење одлуке о додели уговора, наручилац доноси одлуку
о обустави поступка јавне набавке, такође на основу извештаја о стручној оцени понуда.
▶

Наручилац је дужан да одлуку о обустави поступка јавне набавке
писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка.

▶

Наручилац је у обавези да одлуку о обустави поступка достави понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
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12. Увид у документацију

Уколико неко од понуђача поднесе писмени захтев за увид у документацију
▪

Наручилац примио писмени захтев од понуђача
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
за увид у документацију дана

_ _ _ _ _ _ _ _

Одговор наручиоца у вези омогућавања
увида у документацију достављен
понуђачу дана

_ _ _ _ _ _ _ _

▪

Увид у документацију извршен дана

_ _ _ _ _ _ _ _

▪

Евидентирани подаци о извршеном увиду
(записник, белешка као доказ да је извршен увид)

▪

ДА/НЕ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном
поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка.48
▶

Понуђач подноси писмени захтев наручиоцу којим захтева увид у
документацију.

▶

Наручилац је дужан да, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, том лицу омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

▶

Увид у документацију подразумева могућност увида како у одлуке
наручиоца (нпр. у одлуку о покретању поступка, извештај комисије
о стручној оцени понуда итд.), тако и у све понуде и то у све делове понуда (осим оних делова који су у складу са чланом 14. ЗЈН
одређени као поверљиви).

48 Видети члан 110. ЗЈН.
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13. Извештавање понуђача

Могућност и обавеза у случају услова из члана 111. ЗЈН
▪

Број и датум записника о извештавању:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У року од пет дана од дана доношења одлуке49 наручилац може са сваким понуђачем одвојено одржати састанак, на којем ће чланови комисије за јавну набавку објаснити начин спровођења поступка, дефинисања
услова за учешће, начин одређивања спецификације предмета јавне набавке, начин одређивања елемената критеријума и методологије за доделу пондера, разлоге за одбијање понуда, рангирање понуда и сл.50
▶

Обавеза организовања извештавања постоји ако је већина понуда
одбијена (неће се сматрати да је већина понуда одбијена ако су
поднете две понуде, од којих је једна одбијена).

▶

Извештавање има за циљ да наручилац на овај начин понуђачима
приближи цео спроведен поступак јавне набавке, и тиме евентуално спречи подношење захтева за заштиту права (ако наручилац
понуђачима покаже да је на законит начин спровео поступак).

▶

Током извештавања, понуђачи могу да постављају питања и да
дају предлоге како да се поступак унапреди.

▶

О извештавању понуђача и разговору са понуђачима сачињава се
записник.

▶

Током извештавања понуђача наручилац је у обавези да заштити
податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

49 Практично, док траје рок за подношење захтева за заштиту права.
50 Видети члан 111. ЗЈН.
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14. Закључивање уговора о јавној набавци

Ако је одлука о додели уговора постала коначна
▪
▪

Рок за подношење захтева за заштиту
права истекао дана:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Уговор о јавној набавци закључен дана:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења
одлуке о додели уговора и ако у року предвиђеном чланом 149. ЗЈН, није
поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен
или одбијен.
▶

Наручилац закључује уговор у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права.

▶

Члан 113. ЗЈН регулише и друге одредбе у вези закључења уговора
о јавној набавци (нпр. поступање у случају ако понуђач којем је
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци).
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15. Објављивање обавештења о закљученом уговору или обавештења о обустави поступка

Објављивање обавештења о закљученом уговору или обавештења о
обустави поступка – у зависности од исхода поступка
Обавештење о закљученом уговору објављено:
▪

на Порталу јавних набавки дана

▪

на интернет страници наручиоца дана

Обавештење о обустави поступка јавне набавке објављено:
▪

на Порталу јавних набавки дана

▪

на интернет страници наручиоца дана

▪

на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа51 дана

Обавештење о закљученом уговору – наручилац је дужан да у року од
пет дана од дана закључења уговора објави обавештење о закљученом
уговору.51
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – ако је наручилац донео
одлуку о обустави поступка јавне набавке, у том случају уместо обавештења
о закљученом уговору, објављује обавештење о обустави поступка јавне
набавке. Ово обавештење је наручилац дужан да објави у року од пет дана
од коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.

4.1.2.
Отворени поступак са закључивањем
оквирног споразума
4.1.2.1.
Оквирни споразум
Оквирни споразум52 не представља нову посебну врсту поступка јавне набавке, већ подразумева један флексибилан механизам, односно начин на51 Видети чл. 57. став 2. и чл. 55. став 1. тач. 10) ЗЈН.
52 Оквирни споразум је прописан директивама Европске уније које регулишу област јавних набавки (Директива 2004/18/ЕС) и има веома широку примену у
земљама ЕУ. У Републици Србији је уведен одредбама ЗЈН-а као једна од значајних новина.
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бавке, који се може користити само у оквиру отвореног или рестриктивног
поступка јавне набавке53. Дефинисан је као споразум између једног или
више наручилаца и једног или више понуђача чији је циљ одређивање
битних услова уговора о јавној набавци, нарочито у погледу цене, количине, рокова и сл., као и услова и критеријума на основу којих ће се бирати
најповољнија понуда, односно закључивати уговори о јавној набавци54.
Оквирни споразум омогућава да се на основу једног поступка јавне набавке може закључити више уговора, као и да се може закључити од
стране више наручилаца и са више понуђача. Практично, наручилац,
користећи могућност закључивања оквирног споразума, спроводи један
поступак јавне набавке, отворени или рестриктивни, у којем ће изабрати
понуђача, једног или више, са којима ће закључити оквирни споразум, а
касније, када настане конкретна потреба за добрима, услугама или радовима, који су предмет закљученог оквирног споразума, наручилац ће
закључити уговор о јавној набавци на начин како је то предвиђено оквирним споразумом.
Дакле, сам оквирни споразум не представља уговор на основу којег
се реализује јавна набавка, већ се конкретни уговори о јавној набавци закључују у периоду важења истог и у складу са условима који су
тим споразумом утврђени. Број уговора о јавној набавци који могу бити
закључени на основу оквирног споразума није ограничен ЗЈН-ом, али је
ограничен период важења оквирног споразума, у оквиру којег ти уговори могу бити закључени, на три године, односно две године уколико се
закључује са једним понуђачем, с тим да укупна вредност свих закључених уговора не може бити већа од вредности оквирног споразума. Уједно, постоје ограничења у погледу броја понуђача са којима може бити
закључен оквирни споразум, на једног или најмање три.
Овај институт има значајну улогу у централизацији јавних набавки. Примера ради, тело за централизоване јавне набавке, након спроведеног
отвореног или рестриктивног поступка, закључи оквирни споразум, на
основу којег ће наручиоци корисници централизованих јавних набавки,
закључивати појединачне уговоре.
Наручилац не може закључити оквирни споразум ако су предмет јавне
набавке услуге из Прилога 1 ЗЈН, категорија бр. 6 и 27, или радови за
које се издаје грађевинска дозвола у смислу закона којим се уређује
планирање и изградња.

На интернет страници Управе за јавне набавке, у оквиру рубрике Документи / Модели докумената можете пронаћи Моделе и
упутство о начину закључивања оквирних споразума.

53 Видети члан 40. ЗЈН.
54 Члан 3. став 1. тачка 20) ЗЈН.
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4.1.2.2.
Фазе у спровођењу отвореног поступка са
закључивањем оквирног споразума
Ако се спроводи отворени поступак са закључивањем оквирног споразума, након стручне оцене понуда следе следеће фазе:
▶

Доношење одлуке о закључењу оквирног споразума – на основу
извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о
закључењу оквирног споразума у складу са чланом 108. ЗЈН, коју
доставља свим понуђачима у року од три дана

▶

Закључивање оквирног споразума – наручилац може закључити
оквирни споразум, након доношења одлуке о закључењу оквирног
споразума и ако у року предвиђеном чланом 149. ЗЈН, није поднет
захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен
или одбијен

▶

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – наручилац је дужан да у року од 5 дана од дана закључења оквирног споразума
објави обавештење о закљученом оквирном споразуму.

Ако је закључен оквирни споразум, наручилац у периоду трајања оквирног споразума закључује уговоре о јавној набавци, у складу са условима
дефинисаним у оквирном споразуму, и квартално у року од 15 дана по
истеку квартала објављује обавештења о уговорима закљученим на основу оквирног споразума.

4.2.
Рестриктивни поступак као поступак који
надгледа грађански надзорник
Рестриктивни поступак, као и отворени, наручилац увек може да спроводи, односно за рестриктивни поступак ЗЈН не предвиђа посебне услове
за примену.
Рестриктивни поступак се спроводи у две фазе55. У првој фази пријаву могу поднети сва заинтересована лица, а наручилац квалификацију
признаје подносиоцима пријава за које утврди да испуњавају претходно одређене услове за квалификацију. У другој фази наручилац позива
све подносиоце пријава којима је признао квалификацију (кандидате) да
поднесу понуде, како би закључио уговор.

55 Видети члан 33. ЗЈН.
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Разлика у односу на рестриктивни поступак по претходном Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/08), је у томе што се
више не може спроводити неколико фаза доделе уговора, већ само једна. Уместо формирања листе кандидата која траје до 2 године, у ком периоду је наручилац могао да закључи више уговора, сада рестриктивни
поступак више подсећа на отворени поступак који има два дела – фазу
у којој се утврђује који понуђачи имају капацитете да реализују предмет
јавне набавке (селекција подносилаца пријава), и другу фазу у којој се
одлучује о додели уговора.
Предвиђени су и одређени захтеви за наручиоца у вези са спровођењем
друге фазе:
▶

постојање најмање три кандидата, односно призната квалификација најмање тројици подносилаца пријава у првој фази

▶

позивање свих кандидата да поднесу понуде

▶

покретање друге фазе пре истека рока од шест месеци од коначности одлуке о признавању квалификације.
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ЧЕК ЛИСТА ЗА РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК
1. Објављивање претходног обавештења

Објављено:
▪

на Порталу јавних набавки дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

на интернет страници наручиоца дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Напомена:

ПРВА ФАЗА

Дата су појашњења само где постоје
разлике у односу на отворени поступак

2. Доношење одлуке о покретању поступка
Број и датум доношења одлуке о покретању поступка:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Доношење решења о образовању комисије за јавну набавку

Број и датум доношења решења о образовању
Комисије:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Комисија је у прописаном саставу:

ДА / НЕ
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4. Потписивање изјаве којом чланови комисије потврђују да у
предметној јавној набавци нису у сукобу интереса

Изјава потписана:

ДА / НЕ

Број и датум под којим је изјава заведена:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Припрема конкурсне документације

Члан 3.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и
104/13), посебно регулише садржину конкурсне документације за прву,
а посебно за другу фазу рестриктивног поступка. Практично, свака фаза
има своју конкурсну документацију, са различитом садржином.

‹

6. Објављивање позива за подношење пријава
Објављено:
▪

на Порталу јавних набавки дана

_ _ _ _ _

▪

на интернет страници наручиоца дана

_ _ _ _ _

▪

на Порталу службених гласила
Републике Србије и база прописа дана

_ _ _ _ _

Oглас објављен на српском и на страном језику

ДА / НЕ

У првој фази рестриктивног поступка објављује се позив за подношење
пријава, а позив за подношење понуда је позив за другу фазу рестриктивног поступка, и он се тада упућује само кандидатима.

‹
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8. Трајање рока за подношење пријава56
Напомена: Постоји могућност да не дође до активности које се овде
представљају, али ако се све или нека од њих предузима, потребно
је знати које су даље обавезе наручиоца с тим у вези.
Измене и допуне конкурсне документације
▪

▪

измене и допуне, без одлагања, објављене:
▪ на Порталу јавних набавки дана

_ _ _ _ _

▪ на интернет страници наручиоца дана

_ _ _ _ _

измене или допуне конкурсне документације осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда
▪

продужен рок за подношење понуда

ДА/НЕ

▪

објављено обавештење о продужењу
рока на Порталу јавних набавки и на
интернет страници данa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
▪

у року од три дана од дана пријема захтева заитересованог
лица наручилац:
▪
▪

▪

послао одговор у писаном облику лицу које
је поставило питање

ДА/НЕ

захтевана потврда пријема од лица
коме је одговор послат (као доказ да је
извршено достављање)

ДА/НЕ

истовремено информација о питању и
одговору објављена на Порталу јавних
набавки и на интернет страници дана _ _ _ _ _ _ _ _ _

56 Видети члан 95. ЗЈН.
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9. Отварање понуда и сачињавање записника о отварању пријава

Отварање пријава:
▪

Датум отварања пријава:

_ _ _ _ _

▪

Број и датум записника о отварању пријава:

_ _ _ _ _

▪

Записник достављен понуђачима који нису учествовали у
поступку отварања дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

10. Стручна оцена пријава и сачињавање извештаја о стручној
оцени пријава

▪

Број и датум извештаја о стручној оцени пријава:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

11. Доношење одлуке о признавању квалификације или одлуке о
обустави поступка
Доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка
– у зависности од исхода поступка
Одлука о признавању квалификације
▪
▪

Број и датум одлуке о
признавању квалификације

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Одлука о признавању квалификације достављена
подносиоцима дана
_ _ _ _ _ _ _ _ _

или
Одлука о обустави поступка јавне набавке
▪
▪

Број и датум одлуке о обустави поступка
јавне набавке:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Одлука о обустави поступка достављена
подносиоцима дана:

_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Одлука о признавању квалификације – на основу извештаја о стручној оцени пријава, а у складу са чланом 108. и 33. ЗЈН, наручилац доноси одлуку о признавању квалификације ако је утврдио квалификацију за
најмање три кандидата.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – ако није утврђена квалификација за најмање три подносиоца пријава (нема три кандидата),
наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, такође на
основу извештаја о стручној оцени пријава.

12. Увид у документацију57
Уколико неко од понуђача поднесе писмени захтев за увид у документацију
▪

Наручилац примио писмени захтев од подносиоца пријаве
за увид у документацију дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

Одговор наручиоца у вези омогућавања увида у документацију
достављен подносиоцу дана
_ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

Увид у документацију извршен дана

▪

Евидентирани подаци о извршеном увиду
(записник, белешка као доказ да је извршен увид)

_ _ _ _ _ _ _ _ _
ДА/НЕ

13. Извештавање подносилаца58

Могућност и обавеза у случају услова из члана 111. ЗЈН
▪

Број и датум записника о извештавању:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

14. Објављивање обавештења о признавању квалификације или
обавештења о обустави поступка

57 Видети члан 110. ЗЈН.
58 Аналогно извештавању понуђача – члан 111. ЗЈН.
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Објављивање обавештења о признавању квалификације или обавештења о обустави поступка – у зависности од исхода прве фазе
Обавештење о признавању квалификације објављено на:
▪

на Порталу јавних набавки дана

▪

на интернет страници наручиоца дана

▪

на Порталу службених гласила Републике Србије
и база прописа59дана

Обавештење о обустави поступка јавне набавке објављено на:
▪

на Порталу јавних набавки дана

▪

на интернет страници наручиоца дана

▪

на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа60 дана

59 60

Обавештење о признавању квалификације – наручилац је дужан
да након што одлука о признавању квалификације постане коначна61
објави обавештење о признавању квалификације на:
▶

Порталу јавних набавки

▶

интернет страници наручиоца

▶

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – ако је наручилац донео одлуку о обустави поступка, објављује обавештење о обустави
поступка јавне набавке у року од пет дана од коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке. Ово обавештење се такође објављује на:
▶

Порталу јавних набавки

▶

интернет страници наручиоца

▶

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

59 Видети чл. 57. став 2. и чл. 55. став 1. тач. 5) ЗЈН.
60 Видети чл. 57. став 2. и чл. 55. став 1. тач. 10) ЗЈН.
61 ЗЈН није експлитицитно предвидео у ком року наручилац објављује ово обавештење, али је логично да то објави након што одлука о признавању квалификације постане коначна, јер се након истека рока за заштиту права више не
може оспоравати.

‹
‹
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ДРУГА ФАЗА
15. Доношење одлуке о покретању друге фазе рестриктивног
поступка

Број и датум доношења одлуке о покретању поступка:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

‹

Услов за спровођење друге фазе је да наручилац има најмање три кандидата. Друга фаза се мора покренути пре истека рока од шест месеци
после коначности одлуке о признавању квалификације у првој фази62.
У погледу рачунања рокова, примењују се правила Закона о општем управном поступку – рок који је одређен по месецима, односно по
годинама завршава се истеком оног дана, месеца, односно године, који по свом броју одговара дану у који пада догађај од ког
се рачуна трајање рока63. Ако нема тог дана у последњем месецу,
рок се завршава последњег дана тог месеца.
16. Доношење решења о образовању комисије за јавну набавку
Број и датум доношења решења о образовању Комисије:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Комисија је у прописаном саставу:

ДА / НЕ

17. Потписивање изјаве којом чланови комисије потврђују да у
предметној јавној набавци нису у сукобу интереса

Изјава потписана:

ДА / НЕ

Број и датум под којим је изјава заведена:

__________

18. Припрема конкурсне документације

62 Видети члан 33. став 6. ЗЈН. Примера ради, ако је одлука о признавању квалификације постала коначна 20. фебруара 2014. године, наручилац може да
покрене другу фазу рестриктивног поступка закључно са 20. августом 2014.
године.
63 Члан 92. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97
и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010).
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19. Достављање позива за подношење понуда свим кандидатима

▪

Позив за подношење понуда достављен кандидатима дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
У рестриктивном поступку позив за подношење понуда се доставља свим
кандидатима, дакле упућује се позив непосредно кандидатима, без обавезе јавног објављивања.

‹

20. Достављање конкурсне документације свим кандидатима

▪

Конкурсна документација достављена кандидатима дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Достављање конкурсне документације свим кандидатима – за другу фазу рестриктивног поступка није прописана обавеза објављивања
конкурсне документације, тако да је наручилац доставља свим кандидатима уз позив за подношење понуда.
21. Трајање рока за подношење понуда

Напомена: Постоји могућност да не дође до активности које се овде
представљају, али ако се све или нека од њих предузима, потребно
је знати које су даље обавезе наручиоца с тим у вези.
Свим кандидатима достављене:
▪ измене и допуне конкурсне
документације дана
▪
▪

▶

_ _ _ _ _ _ _ _ _

појашњења или додатне информације
у вези са припремањем понуде дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

обавештење о продужењу рока
за подношење понуда дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Рок за подношење понуда у рестриктивном поступку регулисан
је одредбама члана 96. ЗЈН, и не може бити краћи од 20 дана од
дана када је наручилац послао позив кандидатима – дакле, у овом
случају се рок за подношење понуда рачуна од дана слања позива
за подношење понуда кандидатима.

‹
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С обзиром да наручилац у другој фази рестриктивног поступка
нема обавезу да објави конкурсну документацију, у том случају све
кандидате непосредно обавештава о:

▶

▶ ▶ изменама и допунама конкурсне документације
▶ ▶ појашњењима или додатним информацијама у вези са припремањем понуде
▶ ▶ продужењу рока за подношење понуда.

Ако се спроводи рестриктивни поступак са закључивањем оквирног
споразума, поступа се у оквиру друге фазе као и у случају отвореног
поступка. Више о томе видети у делу 4.1.2.1. и 4.1.2.2.

22. Отварање понуда
Отварање понуда:
▪

Датум отварања понуда:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

Број и датум записника
о отварању понуда:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

Записник достављен понуђачима који нису учествовали у
поступку отварања дана
_ _ _ _ _ _ _ _ _

23. Стручна оцена понуда и сачињавање извештаја о стручној
оцени понуда

▪

Број и датум извештаја о стручној оцени понуда:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
24. Доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави
поступка
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Доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка
– у зависности од исхода поступка
Одлука о додели уговора
▪

Број и датум одлуке о додели уговора:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

▪

Oдлука о додели уговора достављена
понуђачима дана

_ _ _ _ _ _ _ _ _

или
Одлука о обустави поступка јавне набавке
▪
▪

Број и датум одлуке о обустави
поступка јавне набавке:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Одлука о обустави поступка
достављена понуђачима дана:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

25. Увид у документацију

Уколико неко од понуђача поднесе писмени захтев за увид у документацију
▪

Наручилац примио писмени захтев од понуђача

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
за увид у документацију дана

_ _ _ _ _ __ _ _

▪

Одговор наручиоца у вези омогућавања увида у документацију достављен понуђачу дана
_ _ _ _ _ __ _ _

▪

Увид у документацију извршен дана

_ _ _ _ _ __ _ _

▪

Евидентирани подаци о извршеном
увиду (записник, белешка као доказ
да је извршен увид)

ДА/НЕ
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26. Извештавање понуђача

Могућност и обавеза у случају услова из члана 111. ЗЈН
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
▪

Број и датум записника о извештавању:

27. Закључивање уговора о јавној набавци

▪
▪

Рок за подношење захтева за заштиту
права истекао дана:

_ _ _ _ _ __ _ _

Уговор о јавној набавци закључен дана:

_ _ _ _ _ __ _ _

28. Објављивање обавештења о закљученом уговору или обавештења о обустави поступка

Објављивање обавештења о закљученом уговору или обавештења о
обустави поступка – у зависности од исхода поступка
Обавештење о закљученом уговору објављено:
▪

на Порталу јавних набавки дана

_ _ _ _ _ __ _ _

▪

на интернет страници наручиоца дана

_ _ _ _ _ __ _ _

Обавештење о обустави поступка јавне набавке објављено:
▪

на Порталу јавних набавки дана

_ _ _ _ _ __ _ _

▪

на интернет страници наручиоца дана

_ _ _ _ _ __ _ _

▪

на Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа дана

_ _ _ _ _ __ _ _
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4.3.
Квалификациони поступак као поступак који
надгледа грађански надзорник
У складу са чланом 34. ЗЈН, наручилац може спроводити квалификациони
поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта
обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге или
потрошна добра, односно повремене поправке или радови на редовном
одржавању, које се пружају, испоручују или изводе према стандардним,
уобичајеним спецификацијама, а не према специфичним захтевима наручиоца. Међутим, када су у питању набавке из поглавља IV (јавне набавке у
области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга) нису
потребни посебни услови за спровођење квалификационог поступка.
Квалификациони поступак се, као и рестриктивни, спроводи у две фазе.
У првој фази наручилац објављује позив за подношење пријава и квалификацију признаје свим оним подносиоцима пријава који испуњавају
унапред дефинисане услове64. За доношење одлуке о признавању квалификације неопходна је квалификација од најмање пет кандидата (листа кандидата).
Период квалификације не може да буде дужи од три године. У случају
набавки из поглавља IV, период на који се признаје квалификација је
највише четири године.
Специфичност квалификационог поступка је обавеза ажурирања листе
кандидата и то на сваких шест месеци. Ажурирање се врши тако што
се на сваких шест месеци одлучује о квалификацијама лица која су у
међувремену поднела пријаву. Пријаве се подносе на основу позива за
подношење пријава који се објављује на Порталу јавних набавки и који
мора да буде доступан током целог периода важења листе кандидата.
Позив мора да садржи услове за квалификацију, а мора да буде објављена и доступна конкурсна документација.
Обавеза је наручиоца да са листе кандидата искључи оне кандидате који
престану да испуњавају услове за учешће, или ако стекну негативну референцу. У тренутку слања позива за подношење понуда листа мора да
садржи најмање пет кандидата.
Квалификациони поступак је дакле сличан рестриктивном. Битне разлике су у могућности доделе већег броја уговора (више других фаза сходно
потребама наручиоца), и у могућности ажурирања листе кандидата.
Напомена: Чек листу за рестриктивни поступак грађански надзорник
може да користи и код надгледања квалификационог поступка, с тим
да су, у тексту испод, дата појашњења где постоје разлике у односу
на рестриктивни поступак.
64 Чл. 75. и 76. ЗЈН.
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ПРВА ФАЗА
11. Доношење одлуке о признавању квалификације или одлуке о
обустави поступка*
Одлука о признавању квалификације – на основу извештаја о стручној оцени пријава, а у складу са чланом 108. и 34. ЗЈН, наручилац доноси одлуку о признавању квалификације, ако је утврдио квалификацију
за најмање пет кандидата.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – уколико нису испуњени
услови за формирање листе, односно ако није утврђена квалификација
за најмање пет подносилаца пријава (нема пет кандидата), наручилац
доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, такође на основу извештаја о стручној оцени пријава.

ДРУГА ФАЗА
15. Доношење одлуке о покретању друге фазе квалификационог
поступка
Услов за спровођење сваке друге фазе је да наручилац има најмање пет
кандидата. Друга фаза може да се понавља више пута, све док важи
листа кандидата.
19. Достављање позива за подношење понуда свим кандидатима и
објављивање позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
И у квалификационом поступку позив за подношење понуда се доставља свим кандидатима непосредно, али је, за разлику од рестриктивног,
чланом 34. ЗЈН предвиђено да се позив за подношење понуда објављује
и на Порталу јавних набавки током важења листе кандидата. При томе
није предвиђена обавеза објављивања позива на интернет страници,
нити на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
Имајући у виду да понуду могу да поднесу само кандидати, обавеза објављивања позива за подношење понуда на Порталу може да буде од значаја због могућности ажурирања листе.
21. Трајање рока за подношење понуда
▶

Рок за подношење понуда у квалификационом поступку регулисан је одредбама члана 96. ЗЈН, и не може бити краћи од осам дана
од дана када је наручилац послао позив кандидатима.

Ако грађански надзорник надгледа другу фазу квалификационог
поступка, у могућности је да изврши увид и у ажурирање листе непосредно пре покретања те друге фазе, како би се утврдило да ли је
наручилац позвао све кандидате са листе.
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4.4.
Преговарачки поступак као поступак који
надгледа грађански надзорник
Преговарачки поступак је изузетак од општег правила да се додела уговора врши у отвореном или рестриктивном поступку. ЗЈН разликује две
врсте преговарачких поступака:
▶

преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
▶ ▶ основи и услови који морају бити испуњени да би се спроводио овај поступак су прописани чланом 35. ЗЈН
▶ ▶ на интернет страници Управе за јавне набавке, у оквиру
рубрике Документи /Модели докумената можете пронаћи
Упутство за преговарачки поступак – основне фазе поступка
јавне набавке у преговарачком поступку са објављивањем
позива за подношење понуда представљене су у оквиру наведеног упутства
▶ ▶ чек листу за отворени поступак грађански надзорник може
да користи и код надгледања преговарачког поступка са
објављивањем позива за подношење понуда, с тим да након
отварања понуда следи и фаза преговарања са понуђачима
(сачињавање записника о преговарању)

▶

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
▶ ▶ основи и услови који морају бити испуњени да би се спроводио овај поступак су прописани чланом 36. ЗЈН
▶ ▶ основне фазе поступка јавне набавке у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда
представљене су у оквиру наведеног Упутства за преговарачки поступак
▶ ▶ посебна процедура предвиђена је за основе преговарања
из чл. 36. став 1. тач. 2) до 6) ЗЈН (преговарање са тачно
одређеним понуђачем, хитне набавке, додатне набавке добара, услуга и радова) – више о томе у оквиру Упутства за
преговарачки поступак.
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4.5.
Поступак у којем је поднет захтев за заштиту права
Може се десити да у поступку јавне набавке који надлгеда грађански
надзорник буде поднет захтев за заштиту права. Подношење захтева за
заштиту права има суспензивно дејство, што значи да се задржавају активности након подношења захтева за заштиту права, а пре одлуке Републичке комисије, односно у том случају, по правилу, задржавају се све
активности наручиоца у поступку јавне набавке све до доношења одлуке
о поднетом захтеву за заштиту права.
Захтев за заштиту права може да буде поднет у фази пре истека рока за
подношење понуда и након доношења одлуке којом се окончава поступак јавне набавке.

4.5.1.
Захтев за заштиту права у фази пре истека рока за
подношење понуда
4.5.1.1.
Рок за подношење захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације,
сматра се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања. Дакле, битно је да је до тог рока захтев за заштиту права примљен од стране наручиоца (тзв. „теорија пријема“). Овакво
решење требало би да спречи подношење захтева за заштиту права у
последњем тренутку, односно да не доводи до одлагања поступка отварања пред сам почетак, када су овлашћени представници понуђача већ
приступили код наручиоца.
У вези са начином рачунања поменутог рока, Републичка комисија је на
својој интернет страници www.kjn.gov.rs, објавила начелни правни став –
Општа седница, 31.05.2013. године – 5. став (члан 149. ЗЈН/2012).
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације је благовремен уколико је примљен код наручиоца у току седмог, односно
трећег дана пре истека рока за подношење понуда, с тим што се
дан за подношење понуда не урачунава у рок од седам, односно три
дана, сходно одредби члана 90. став 2. Закона о општем управном
поступку.65
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Уколико је поднет захтев за заштиту права којим се оспорава врста
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, долази до застоја рока за подношење понуда. То значи да
подношењем захтева рок за подношење понуда престаје да тече, односно да не тече у току поступка заштите права, те да се по окончању
поступка заштите права наставља, односно да траје још онолико колико
је преостало од тренутка подношења захтева до истека тог рока. Примера ради, ако је захтев поднет 15 дана пре истека рока за подношење
понуда, након доношења одлуке о захтеву за заштиту права (уколико
поступак јавне набавке није поништен у целини), мора се омогућити заинтересованим лицима да у, најмање, наредних 15 дана могу да поднесу
своје понуде.65
Начелни правни став Републичке комисије у вези застоја рока за подношење понуда – Општа седница, 31.05.2013. године – 6. став (члан 149.
ЗЈН/2012).
Застој рока за подношење понуда прописан одредбом члана 149.
став 4. Закона о јавним набавкама, подразумева да ће рок за подношење понуда који почео да тече, пре него што је поднет захтев за
заштиту права у року предвиђеном одредбом члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, наставити да тече, након што је у поступку
заштите права коначном одлуком Републичке комисије одбијен или
одбачен захтев за заштиту права, односно након што је Републичка
комисија донела одлуку да поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у смислу члана 150. став 1. Закона
о јавним набавкама, а број дана који је протекао пре дана када је
примљен захтев за заштиту права од стране наручиоца урачунава се
у рок за подношење понуда.

4.5.1.2.
Обавештавање о поднетом захтеву
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац има обавезу да
обавести учеснике у поступку јавне набавке о поднетом захтеву, односно
да објави обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

65 Детаљније о наведеном начелном правном ставу на интернет страници
Републичке комисије, у оквиру рубрике Начелни правни ставови.
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4.5.2.
Захтев за заштиту права у фази након доношења
одлуке којом се окончава поступак јавне набавке
4.5.2.1.
Рок за подношење захтева за заштиту права
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 пријема одлуке о додели уговора.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе
о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН. То значи да
у случају да се захтев за заштиту права доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева треба да добије потврду
пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште, подносилац захтева је у обавези да га пошаље препоручено
са повратницом.

4.5.2.2.
Обавештавање о поднетом захтеву
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац има обавезу да
обавести учеснике у поступку јавне набавке о поднетом захтеву, односно
да објави обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

4.5.3.
Одлучивање наручиоца о поднетом захтеву
По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава:
▶

да ли захтев има садржину прописану чланом 151. ЗЈН

▶

да ли је поднет у року

▶

да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана
151. став 1. ЗЈН (обавезна садржина), наручилац ће без одлагања, позвати подносиоца захтева да у року од два дана допуни захтев. Међутим,
ако подносилац захтева не поступи у том року, или ако захтев не допуни
на тражени начин, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Подносилац захтева има могућност да против закључка наручиоца поднесе
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жалбу Републичкој комисији (копију жалбе подносилац истовремено доставља наручиоцу), у року од три дана од дана пријема закључка.
Поред провере да ли захтев за заштиту права има прописану садржину, наручилац проверава и постојање осталих процесних претпоставки
– питање благовремености захтева и активне легитимације за подношење захтева. Уколико нису испуњене те процесне претпоставке наручилац закључком одбацује захтев за заштиту права. Против тог закључка
подносилац захтева има право да поднесе жалбу Републичкој комисији
у року од 3 дана од дана пријема истог, док копију жалбе подносилац
истовремено доставља наручиоцу.
Ако су процесне претпоставке испуњене, наручилац има рок од пет дана
(члан 153. став 1. ЗЈН) да:
1) усвоји захтев за заштиту права или
2) достави комплетну документацију Републичкој комисији ради одлучивања о захтеву.
Према претходном Закону о јавним набавкама наручилац је могао да усвоји захтев и да у целини или делимично поништи поступак јавне набавке, или да одбије поднети захтев. По новом Закону наручилац више нема
овлашћење да одбије захтев за заштиту права. Наиме, ако наручилац
сматра да је захтев неоснован, доставља комплетну документацију из
поступка јавне набавке Републичкој комисији ради одлучивања. Уз ту
документацију наручилац Републичкој комисији доставља и одговор на
захтев за заштиту права, који представља мишљење наручиоца у вези са
наводима из захтева.
Дакле, за поступак заштите права пред Републичком комисијом више
није потребно изјашњење подносиоца захтева о наставку поступка.
У вези са наведеним роком поступања за наручиоца (пет дана од дана
пријема уредног захтева), указујемо да је чланом 162. став 1. ЗЈН прописано да ће Републичка комисија изрећи новчану казну наручиоцу у износу од 80.000 до 1.000.000 динара, као и одговорном лицу наручиоца у
износу од 20.000 до 80.000 динара, ако наручилац по поднетом захтеву
за заштиту права не поступи на начин и у року одређеном у члану 153.
став 1. ЗЈН.
Такође, Републичка комисија може поднети предлог за разрешење руководиоца или одговорног лица наручиоца за којег утврди да упркос изреченим новчаним казнама у поступку заштите права наставља да грубо
крши одредбе овог закона.
Уколико наручилац усвоји поднети захтев за заштиту права, дужан је да
решење о томе достави подносиоцу захтева, понуђачима и Републичкој
комисији у року од три дана од дана доношења.
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Ако наручилац сматра да је захтев за заштиту права неоснован, има обавезу да у року од три дана од дана достављања захтева и комплетне документације Републичкој комисији, писмено о томе обавести подносиоца
захтева.
У случају пријема писменог обавештења о повлачењу захтева за заштиту права од стране подносиоца, наручилац доноси закључак о обустави
поступка заштите права.

4.5.4.
Одлучивање Републичке комисије о поднетом
захтеву
Након пријема захтева за заштиту права од наручиоца, Републичка комисија у року од три дана утврђује процесне претпоставке:
▶

да ли је захтев поднет у року

▶

да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију

▶

да ли захтев има садржину прописану чланом 151. ЗЈН.

Ако Републичка комисија утврди да је захтев за заштиту права поднет
неблаговремено, или да је поднет од стране лица које нема активну легитимацију, Републичка комисија доноси закључак о одбацивању захтева за заштиту права. Уколико Републичка комисија утврди да захтев за
заштиту права не садржи све податке прописане чланом 151 ЗЈН, позива
подносиоца захтева да допуни захтев. Међутим, ако захтев за заштиту
права не буде допуњен у законском року и у складу са позивом за допуну, Републичка комисија доноси закључак о одбацивању захтева за
заштиту права.
Пре доношења своје одлуке Републичка комисија може да тражи додатну
документацију, податке, објашњења и мишљења од наручиоца, подносиоца захтева или других учесника у поступку, Управе за јавне набавке и
других лица, која су дужна да поступе у складу са оваквим захтевом, у
року који је њиме одређен.
Уколико су испуњене процесне претпоставке Републичка комисија одлучује о основаности захтева за заштиту права. Републичка комисија је
дужна да о захтеву за заштиту права одлучи решењем у року од 20 дана
од дана пријема уредног захтева за заштиту права, а најкасније у року
од 30 дана од дана подношења уредног захтева за заштиту права, а рок
се може изузетно, у нарочито оправданим случајевима, продужити за 15
дана, о чему се уз образложење продужења рока, обавештавају подносилац захтева и наручилац.
Републичка комисија одлучује у границама поднетог захтева за заштиту
права и дужна је да се изјасни о свим наводима подносиоца захтева, као
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и о повредама за које подносилац захтева није знао, а које су утицале на
одлуку наручиоца у поступку јавне набавке.
Републичка комисија решењем:
1) усваја захтев за заштиту права и, у целини или делимично, поништава поступак јавне набавке, уколико је захтев за заштиту права основан
2) одбија захтев за заштиту права као неоснован.
Против одлуке Републичке комисије не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке. Покретање управног спора не одлаже извршење одлуке Републичке
комисије.
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Чланом 6. Правилника о грађанском надзорнику прописано је да грађански надзорник поступа:
▶

објективно

▶

независно

▶

непристрасно

▶

придржавајући се етичких начела и правила струке.

То, поред осталог, подразумева да се грађански надзорник изузме уколико има било какав интерес у вези са предметом надзора (нпр. сродство са представницима наручиоца или потенцијалним понуђачима за тај
предмет јавне набавке, било какво ангажовање од наручиоца или потенцијалног учесника у поступку јавне набавке), да чува тајност података у
складу са законом (нпр. да не саопштава заинтересованим лицима процењену вредност јавне набавке, уколико иста није објављена66, да чува
као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до
отварања понуда, односно пријава67).
ЗЈН је предвидео да грађански надзорник нема право на награду за свој
рад, тако да би и та одредба требало да додатно допринесе независности
и интегритету грађанског надзорника.

5.1.
Надгледање поступка јавне набавке
Грађански надзорник је дужан да надгледа поступак јавне набавке и у
том циљу он има сталан увид у поступак, документацију и комуникацију
наручиоца са заинтересованим лицима, односно понуђачима68.
Сам поступак надгледања поступка јавне набавке одвија се69:
1. праћењем објављивања информација на Порталу јавних набавки,
интернет страници наручиоца и другим јавним гласилима и анализирањем објављених информација ради провере поштовања начела Закона о јавним набавкама и поступка јавне набавке

66 Према члану 61. став 2. ЗЈН наручилац није дужан да објави процењену
вредност јавне набавке. У складу са чланом 107. став 1. ЗЈН наручилац је
дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Неприхватљива понуда је и она која прелази износ процењене вредности јавне
набавке (видети члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН).
67 Видети члан 14. став 1. тачка 3) ЗЈН.
68 Члан 28. став 8. ЗЈН.
69 Члан 6. Правилника о грађанском надзорнику.
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На Порталу јавних набавки и интернет страници наручилац објављује
огласе о јавним набавкама и конкурсну документацију.

Врсте огласа о јавним набавкама су предвиђене чланом 55. ЗЈН. Међутим,
ЗЈН предвиђа обавезу објављивања и других обавештења, која нису експлицитно наведена у овом члану, као што су обавештење о продужењу
рока за подношење понуда (пријава)70, обавештење о поднетом захтеву
за заштиту права71 и одлука о измени уговора о јавној набавци72.
Начин објављивања огласа је даље предвиђен чланом 57. ЗЈН. Садржина
сваког од огласа посебно је прописана у Прилогу 3 ЗЈН. Управа за јавне

70 Видети члан 63. став 5. ЗЈН.
71 Видети члан 149. став 12. ЗЈН.
72 Видети члан 115. став 3. ЗЈН.
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набавке је припремила Моделе стандардних образаца огласа о јавним
набавкама и они су доступни на Порталу јавних набавки.
Поједини огласи се објављују и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа при ЈП „Службени гласник“73.
Примери у вези објављивања огласа дати су у оквиру чек листа за
поступке јавних набавки приказаних у Водичу.
Постоји могућност да наручилац, у складу са чланом 58. ЗЈН, објави позив за подношење понуда или пријава и у неком специјализованом листу
према предмету конкретне јавне набавке. У том случају наручилац треба
да процени да ли је такво објављивање целисходно, у зависности од
процењене вредности набавке, трошкова оглашавања, специфичности
предмета јавне набавке, развијености домаћег тржишта и броја домаћих
понуђача који су способни да изврше набавку.
Праћењем објављивања информација и анализирањем објављених информација (огласи о јавним набавкама, конкурсна документација)
грађански надзорник проверава да ли наручилац поступа у складу са
начелима јавних набавки74, пре свега да ли обезбеђује јавност и транспарентност поступка75, да ли омогућава остварење начела конкуренције
и једнакости понуђача76.
2. праћењем и анализом свих аката наручиоца донетих пре покретања поступка јавне набавке, у току поступка јавне набавке и по
његовом окончању, а до момента подношења извештаја
Акти које наручилац доноси пре покретања поступка јавне набавке, а у које би грађански надзорник могао да изврши увид
су:
▶

финансијски план – нпр. да ли су за предметну набавку предвиђена средства у буџету Републике Србије, територијалне аутономије, локалне самоуправе или у финансијском плану наручиоца
(један од основних услова за покретање било ког поступка јавне
набавке77)

73 Видети члан 57. став 2. ЗЈН.
74 Начела јавних набавки прописана су чл. 9–13. ЗЈН.
75 Нпр. да ли објављује сва обавештења и све огласе, да ли свим кандидатима
у другој фази квалификационог поступка истовремено доставља конкурсну
документацију...
76 Начин на који су постављени додатни услови за учешће у конкурсној документацији, одређене техничке спецификације предмета набавке и изабрани елементи критеријума економски најповољније понуде и опредељен број пондера
за сваки од изабраних елемената.
77 Видети члан 52. став 1. ЗЈН.
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▶

план набавке – да ли су за набавку, која је предмет надзора,
у плану набавки садржани елементи прописани чланом 51. ЗЈН и
чланом 3. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013)
– нпр. да ли је у плану набавки наручилац навео разлоге и оправданост предметне набавке, начин на који је утврђена процењена
вредност јавне набавке, да ли је одлука о покретању поступка донета у складу са динамиком предвиђеном у плану набавки

▶

претходно обавештење – по правилу, као врста огласа, претходи покретању поступка јавне набавке (нпр. да ли је претходно
обавештење објављено на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца)

▶

захтев за покретање поступка јавне набавке – да ли се непосредно пре покретања поступка јавне набавке проверава да ли
и даље постоји потреба за предметном набавком (нпр. план набавки донет у јануару, а набавка се покреће у августу месецу),
да ли и даље наручилац располаже средствима за реализацију
дате набавке.

Уједно, грађански надзорник је у могућности да изврши увид у Интерни акт наручиоца. Интерни акт наручилац треба да донесе до
13.03.2014. године на основу Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл. гласник РС“
бр. 106/2013). Интерним актом наручилац уређује све три фазе процеса
јавне набавке (планирање, спровођење поступка, извршење уговора).
Наиме, интерним актом наручилац, поред осталог, уређује:
▶

начин планирања набавке
▶ ▶ начин исказивања потреба, проверу исказаних потреба и
утврђивања стварних потреба – дакле, процедура по којој
се исказују и утврђују потребе (да ли је предмет набавке
у функцији обављања делатности наручиоца и у складу са
планираним циљевима, односно да ли је набавка целисходна и оправдана)
▶ ▶ критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне
набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта – нпр., да ли је начину одређивања
предмета јавне набавке претходило истраживање тржишта
како би се утврдило постојање потенцијалних понуђача и
како би се утврдила процењена вредност јавне набавке;
да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова за наручиоца; да ли постоји могућност задовољавања потребе наручиоца на другачији начин
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▶ ▶ одређивање динамике покретања поступка јавне набавке,
како би се обезбедило благовремено закључење уговора
▶ ▶ одговорност за планирање
▶

начин извршавања обавеза при спровођењу поступка јавне
набавке
▶ ▶ израду аката у поступку јавне набавке – нпр. ко је задужен
за израду оних аката које не припрема комисија за јавну
набавку, као што су одлука о покретању поступка, решење
о образовању комисије; начин именовања чланова комисије
за јавну набавку (потребно обезбедити да чланови комисије
нису у сукобу интереса)
▶ ▶ одлучивање да ли ће се јавна набавка обликовати по партијама
▶ ▶ одређивање додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке, одређивање техничких спецификација предмета
јавне набавке, одређивање елемената критеријума и методологије за доделу пондера за сваки елемент критеријума
▶ ▶ израда модела уговора
▶ ▶ поступање у случају захтева за заштиту права
▶ ▶ поступање у роковима за закључење уговора
▶ ▶ достављање Управи за јавне набавке доказа негативне референце за неиспуњавање обавеза у поступку јавне набавке
▶ ▶ начин евидентирања свих радњи и аката, чувања документације – да ли се евиденирају све радње и акти који се доносе, примају и предузимају у поступку јавне набавке.

Интерни акт уређује и питања контроле јавних набавки и начин
праћења извршења уговора о јавној набавци, али имајући у виду да
се извештај грађанског надзорника подноси у року од 20 дана од дана
закључења уговора, или доношења одлуке о обустави поступка, евидентно је да обавеза грађанског надзорника није и да прати извршење
уговора о јавној набавци. Наравно, то не искључује могућност даљег
праћења поступања наручиоца, али се не представља кроз извештај
који грађански надзорник подноси78.

78 Извршење уговора, посебно набавки са таквим вредностима, најчешће траје
више месеци.
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Акти које наручилац доноси у току поступка јавне набавке су:
▶

одлука о покретању поступка јавне набавке

▶

решење о образовању комисије за јавну набавку

▶

изјава којом чланови комисије потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса

▶

позив за подношење пријава / понуда

▶

конкурсна документација

▶

записник о отварању понуда

▶

извештај о стручној оцени понуда

▶

одлука о додели уговора / одлука о обустави поступка јавне набавке

▶

записник (белешка) о извршеном увиду у документацију

▶

записник о извештавању

▶

уговор о јавној набавци.

Ови акти су ближе објашњени у делу 4. Водича, у оквиру којег су представљени поступци јавних набавки и чек листе.
Акти које наручилац доноси по окончању поступка, а до момента
подношења извештаја – предвиђено је да грађански надзорник прати и
анализира акте које наручилац доноси по окончању поступка, а до момента подношења извештаја. Имајући у виду да се извештај о спроведеном надгледању подноси у року од 20 дана од дана закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка јавне набавке, реално
у мало активности наручиоца би грађански надзорник могао да има
увид (нпр. интерно поступање наручиоца у вези са закључењем уговора, да ли се уговор закључује у року који је прописан чланом 113. ЗЈН;
објављивање обавештења о закљученом уговору односно обавештења о
обустави поступка), јер је, време које је предвиђено за извршење уговора најчешће дуже него време предвиђено за подношење извештаја,
а ако је поступак јавне набавке обустављен (ако је одлука о обустави
поступка постала коначна), а наручилац и даље има потребу за датом
набавком, по правилу ће кренути у припреме за спровођење наредног
поступка јавне набавке.
Ако је наручилац закључио уговор о јавној набавци, следе обавезе које
су предвиђене чланом 14. Правилника о садржини акта којим се ближе
уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл. гласник РС“ бр.
106/2013), односно које наручилац даље прецизира својим Интерним ак-
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том. С тим у вези, грађански надзорник може да изврши увид у овај део
Интерног акта, те да нпр. констатује да ли је наручилац одредио лице
(организациону јединицу) која ће бити задужена за праћење извршење
уговора, да ли је корисник обавештен о закљученом уговору, итд.
3. непосредним увидом у радње које наручилац предузима у поступку
јавне набавке
Грађански надзорник непосредно учествује у радњама које наручилац
предузима у поступку јавне набавке. Тако нпр. грађански надзорник
може да присуствује састанцима комисије за јавну набавку када се припрема конкурсна документација, затим присуствује отварању понуда,
стручној оцени понуда, закључењу уговора. Исто тако грађански надзорник може да присуствује и увиду у документацију, ако је понуђач
поднео захтев за увид, или да присуствује састанку у вези извештавања
понуђача, као и састанцима на којима се одлучује о поднетом захтеву за
заштиту права.
При томе, потребно је обратити пажњу на појединости сваке од наведених фаза, као што су нпр.:
▶

начин обезбеђивања конкуренције кроз правила која се постављају
у оквиру конкурсне документације (одређивање услова за учешће,
техничких спецификација и елемената критеријума)

▶

да ли се чувају подаци у складу са чланом 14. ЗЈН – нпр. да се
приликом давања појашења и одговора на постављено питање у
вези разјашњења конкурсне документације и објављивања одговора на Порталу и интернет страници не открива идентитет лица које
је поставило питање

▶

да ли се поштују правила приликом пријема понуда (обележавање
времена пријема на коверти, односно кутији – датум, сат и минут),
како би се утврдило питање благовремености понуда, редоследа
приспећа79

▶

како се чувају понуде, како би се спречило неовлашћено отварање
или друго поступање

▶

поступање у случају примљеног захтева за заштиту права – нпр.
ако је захтев за заштиту права поднет на конкурсну документацију
да не дође до отварања понуда, односно да наручилац не предузима даље активности до доношења одлуке о поднетом захтеву за
заштиту права

▶

да ли је отварање понуда спроведено одмах након истека рока за
достављање понуда; да ли је овлашћеном представнику понуђача

79 Члан 102. ЗЈН.
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омогућено да изврши увид у податке из друге понуде, а који се
уносе у записник о отварању понуда
▶

да ли су у записник о отварању понуда унете понуђене цене свих
понуђача; да ли је записник о отварању понуда онај акт који је
сачињен на самом отварању понуда, или га наручилац накнадно
сачињава

▶

да ли је при оцењивању понуда исте случајеве наручилац различито третирао – нпр. из истог разлога наручилац једну понуду одбио
као неприхватљиву, а другу није; примена правила у вези са додатним појашњењима, исправкама рачунских грешака80

▶

поступање наручиоца уколико понуђач којем је додељен уговор
одбије да закључи уговор о јавној набавци81.

4. непосредним увидом у комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима односно понуђачима, интерну комуникацију наручиоца
и комуникацију наручиоца са другим органима у вези са предметном јавном набавком
Комуникација се у поступку јавне набавке (од тренутка покретања
поступка до потписивања уговора), али и у вези са обављањем послова
јавних набавки (што обухвата и планирање и извршење уговора) одвија
у писаној форми, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Комуникацију са заинтересованим лицима (свако лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци82), односно понуђачима, према члану 54. ЗЈН обављају искључиво чланови комисије.
У претходним деловима Водича дали смо примере које радње наручилац
предузима у различитим фазама поступка јавне набавке, и на који начин
се обавља комуникација у фази подношења понуда или пријава (нпр. у
вези захтева за појашњењима или додатним информацијама у вези са
припремањем понуда), у фази отварања понуда или пријава (нпр. право
активног учествовања представника понуђача са овлашћењем), као и у
фази након доношења одлуке (нпр. комуникација у вези са правом на
увид у документацију поступка јавне набавке).
Дозвољено је и да се комуникација у вези са достављањем одлуке о
додели уговора обавља путем електронске поште83, али је потребно да
наручилац има потврду пријема одлуке од стране понуђача, као доказ да
је достављање извршено84.

80
81
82
83
84

Видети члан 93. ЗЈН.
Видети одредбе члана 113. став 3. и 4. ЗЈН.
Члан 3. став 1. тачка 5) ЗЈН.
Видети члан 108. став 6–9. ЗЈН.
Видети последњи став члана 20. ЗЈН.
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Интерна комуникација наручиоца се такође одвија писаним путем.
Овде је реч о комуникацији у којој учествују не само чланови комисије
за јавну набавку, већ и друга лица, с обзиром да послови јавних набавки
обухватају и друге послове у вези спровођења поступка јавне набавке, као и послове у вези са планирањем и извршењем уговора. Тако је,
примера ради, предвиђено да ако према околностима конкретног случаја
није целисходно остварити комуникацију на начин предвиђен чланом 20.
став 1. ЗЈН, лице запослено на пословима јавних набавки, односно друга лица, дужна су да сачине записник или на други начин евидентирају
предузете радње85. Такође, прописано је да су руководилац и одговорно
лице наручиоца у обавези да запосленима на пословима јавних набавки
све налоге и упутства дају писаним путем, односно путем електронске
поште86.
Комуникација наручиоца са другим органима у вези са предметном јавном набавком, се такође обавља писаним путем, нпр. комуникација са Републичком комисијом за заштиту права, у случају поднетог
захтева за заштиту права, или комуникација са Управом за јавне набавке
у случају спровођења преговарачког поступка за који је потребно претходно прибавити мишљење Управе.
5. добијањем додатних захтеваних информација од наручиоца
Примера ради, грађански надзорник може поставити питање да ли је наручилац донео Интерни план за борбу против корупције, односно затражити увид у овај документ. Обавезу доношења интерног плана имају
сви наручиоци чија је укупна процењена вредност јавних набавки на
годишњем нивоу већа од милијарду динара. Дакле ову обавезу ће имати
сви наручиоци чије ће набавке надгледати грађански надзорници. Овај
план се доноси у року од три месеца од дана усвајања Плана за борбу
против корупције у јавним набавкама87.
Интерни план може бити од значаја за надгледање јер он, поред осталог,
уређује и предузимање мера како не би дошло до корупције у поступку
јавне набавке (превентивне мере), утврђивање сукоба интереса при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, начин пријављивања случајева корупције и заштиту пријавиоца корупције, обавештавање Комисије
за заштиту конкуренције у случају постојање сумње у истинитост изјаве
о независној понуди, обезбеђивање пуне сарадње наручиоца са грађанским надзорником.
6. добијањем информација о законитости поступка јавне набавке од
лица која се обрате грађанском надзорнику и провером тачности
85 Нпр. обилазак локације, на којој ће се изводити радови, са заинтересованим
лицима у фази док траје рок за подношење понуда.
86 Чланом 169. став 1. тачка 3) ЗЈН као прекршај је предвиђено ако наручилац не
обавља комуникацију на начин прописан чл. 20–21.
87 План за борбу против корупције припремају Управа за јавне набавке и Агенција
за борбу против корупције, а доноси Влада.
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тих информација или обавештавањем надлежних органа у случају
да није у могућности да сам изврши проверу, а информације су
битне са становишта законитости поступка јавне набавке
Може се десити да у току вршења надзора грађански надзорник добије
информације у вези са спровођењем поступка јавне набавке и од стране
других лица (нпр. учесника у поступку јавне набавке88), па исте провери како би се утврдило да ли наручилац поступа у складу са одредбама
прописа.
Уколико грађански надзорник добије пријаву о сумњи на корупцију у
вези са предметним поступком јавне набавке о томе ће без одлагања
обавестити Управу за јавне набавке, Агенцију за борбу против корупције
и надлежно тужилаштво89. О достављеном обавештењу надлежним органима, грађански надзорник ће обавестити подносиоца пријаве.

5.2.
Мишљење грађанског надзорника
Грађански надзорник у току надгледања поступка јавне набавке износи
своје мишљење.
У циљу обављања функције грађанског надзора, право је грађанског
надзорника да изнесе своје мишљење. Примера ради, да укаже на могућност потенцијалног подношења захтева за заштиту права уколико ни
сам наручилац није утврдио постојање конкуренције за тако одређен
предмет набавке и опис техничких спецификација, или да елемент критеријума није од значаја за извршење уговора или да превелик број пондера за дати елемент критеријума може непотребно да утиче на давање
више цене.
Међутим, оно што је потребно разјаснити је да грађански надзорник није
консултант наручиоцу у спровођењу поступка јавне набавке, нити наручилац од грађанског надзорника прибавља сагласност при предузимању
одређених радњи. Примера ради, грађански надзорник нема обавезу да
наручиоцу даје коментаре на садржај конкурсне документације, нити наручилац то може захтевати како би тиме сматрао да се грађански надзорник сагласио са садржином конкурсне документације.

88 Као што је то рецимо наведено у првом извештају грађанског надзорника –
страна 30–31 у објављеном извештају.
89 Чланом 24. став 1. ЗЈН је прописано да лице запослено на пословима јавних
набавки или било које друго лице ангажовано код наручиоца, као и свако
заинтересовано лице које има податке о постојању корупције у јавним
набавкама дужно је да о томе одмах обавести Управу за јавне набавке, државни
орган надлежан за борбу против корупције и надлежно тужилаштво.
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Уједно, не може се очекивати од грађанског надзорника да обавља послове надгледања на начин на који би државни ревизор или буџетски
инспектор, односно представник друге релевантне институције, поступао. Улога грађанског надзорника је, по самом називу института, један
вид цивилне контроле, мониторинга над поступањем наручилаца у вези
са трошењем јавних средстава. У том погледу угао посматрања грађанског надзорника није само провера папира, доношења прописаних аката,
ако тако можемо да кажемо, већ комплетног поступања наручиоца, начина на који обавља комуникацију са потенцијалним понуђачима, питања
пристрасног односно непристрасног поступања при спровођењу појединих радњи током поступка, начина интерног поступања. То је вид надзора који је практично могућ једино путем непосредног учешћа у поступку
док се исти спроводи.

5.3.
Активна легитимација за подношење захтева за
заштиту права
Ако грађански надзорник утврди да је у поступку јавне набавке дошло
до неправилности, о томе ће без одлагања обавестити наручиоца. Уколико се неправилности не могу на другачији начин отклонити, или наручилац пропусти да то учини благовремено, грађански надзорник ће
поднети захтев за заштиту права и обавестити орган који врши надзор
над радом наручиоца, надлежне државне органе и јавност.
Дакле, процедура је следећа:
▶

указивање наручиоцу на неправилности – циљ је да се неправилности, уколико су утврђене, отклоне благовремено

▶

подношење захтева за заштиту права – уколико наручилац
пропушта да неправилности отклони, грађански надзорник може да
поднесе захтев за заштиту права90. У том случају за грађанског
надзорника важе иста правила која важе и за понуђача као подносиоца захтева за заштиту права (нпр. благовременост оспоравања
радњи у поступку, односно рокови за подношење захтева, садржина захтева да би се по њему могло поступати), с тим да грађански
надзорник не плаћа таксу за подношење захтева за заштиту права.
Међутим, то не значи да друга лица (заинтересована лица, понуђачи) могу да захтевају од грађанског надзорника да уместо њих подноси захтев за заштиту права91.

90 Видети члан 148. став 3–5. ЗЈН.
91 Нпр. понуђачи неће да се замерају наручиоцу, или би на тај начин да избегну
плаћање прописане таксе за захтев за заштиту права.
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▶

обавештавање органа који врши надзор над радом наручиоца, надлежних органа, као и обавештавање јавности – обавештавање надлежних, као и обавештавање јавности о учињеним
неправилностима има своју сврху у циљу исправљања уочених неправилности, као и за изрицање одговарајућих санкција уколико
су се за то стекли услови (нпр. обавештавање у циљу покретања
прекршајног поступка92). Исто тако може се десити да наручилац
грађанском надзорнику није доставио документ или информацију
која може указивати на повреду законитости поступка јавне набавке (обавестиће у том случају Управу за јавне набавке и орган који
врши надзор над радом наручиоца), или да грађански надзорник
на други начин добије информације да је почињено неко кажњиво дело (без одлагања обавештава орган надлежан за покретање
поступка, односно обавестиће и јавност ако у примереном року не
добије одговор од органа којем се обратио, а који отклања сумњу у
кршење закона)93.

92 Видети одредбе о прекршајима – прекршаји за наручиоца предвиђени су
чланом 169. ЗЈН.
93 Видети члан 10. Правилника о грађанском надзорнику.
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Грађански надзорник је дужан да поднесе одбору Народне скупштине
надлежном за финансије94, односно скупштини аутономне покрајине или
локалне самоуправе и Управи за јавне набавке, извештај о спроведеном
поступку јавне набавке у року од 20 дана од дана закључења уговора
или доношења одлуке о обустави поступка95.

6.1.
Процедура подношења извештаја
У вези са подношењем извештаја грађански надзорник треба да има у
виду следеће:
▶

Рок за подношење извештаја је 20 дана од дана закључења уговора о јавној набавци или доношења одлуке о обустави поступка
▶ ▶ закључење уговора
•

уговор о јавној набавци се може закључити након што
одлука о додели уговора постане коначна (истекао рок
за подношење захтева за заштиту права96, или ако је
поднет захтев за заштиту права, али је исти одбачен97
или одбијен98)

•

наручилац закључује уговор у року од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права99

▶ ▶ обустава поступка
•

помиње се рок од 20 дана од дана доношења одлуке о
обустави поступка, али мишљења смо да је реч о року од
20 дана од дана када је одлука о обустави поступка јавне
набавке постала коначна – одлука о обустави поступка
може да буде оспорена подношењем захтева за заштиту
права, што би продужило поступак надзора, а уједно би
могло и да доведе до другачијег исхода у поступку, односно да се захтев за заштиту права усвоји и да се након нове стручне оцене понуда донесе одлука о додели

94 Чланом 55. Пословника Народне скупштине (интернет станица www.parlament.
gov.rs) предвиђено је да Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава разматра предлог закона и другог општег акта и друга
питања из области јавних набавки.
95 Члан 28. став 9. ЗЈН.
96 Изузеци предвиђени чланом 112. став 2. ЗЈН.
97 Из процесних претпоставки (неблаговремен, непотпун, поднело га лице које
нема активну легитимацију).
98 Од стране Републичке комисије за заштиту права.
99 Члан 113. став 1. ЗЈН.
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уговора (ако буду испуњени услови за доношење такве
одлуке), а самим тим и закључи уговор о јавној набавци,
што даље значи да би се у том случају извештај, на крају,
поднео у року од 20 дана од дана закључења уговора100
•

одлука о обустави поступка јавне набавке је постала
коначна ако је истекао рок за подношење захтева за
заштиту права, или ако је поднет захтев за заштиту права, али је исти одбачен101 или одбијен.102

Дакле, за припремање извештаја за грађанског надзорника је од
значаја да има у виду рокове којима располаже:
–

за рачунање рокова за заштиту права битно је да су сви понуђачи
примили одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка

–

рок за заштиту права је истекао када је истекао и рок понуђачу
који је последњи примио одлуку (наручилац мора да има доказе о
пријему одлука).

Пример: поступак у коме су учествовала три понуђача, а захтев за
заштиту права није поднет
Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

•

донета одлука о додели уговора

•

•

у року од наредна три дана одлука се доставља понуђачима

донета одлука о обустави
поступка

•

у року од наредна три дана одлука се доставља понуђачима

•

рачунање рокова за заштиту
права – 10 дана од дана пријема одлуке од стране понуђача
који је одлуку последњи примио

•

одлука постала коначна – почиње да тече рок од 20 дана за
подношење извештаја

•

•

•

рачунање рокова за заштиту
права – крајњи рок је 10 дана
од дана пријема одлуке од
стране понуђача који је одлуку
последњи примио
рок за закључење уговора –
осам дана од дана када је одлука постала коначна
уговор закључен – почиње да
тече рок од 20 дана за подношење извештаја

100 У супротном извештај би могао да буде контрадикторан стварном стању, односно исходу поступка.
101 Из процесних претпоставки (неблаговремен, непотпун, поднело га лице које
нема активну легитимацију).
102 Од стране Републичке комисије за заштиту права.
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Ако је јавна набавка обликована по партијама, за подношење извештаја
је од значаја да је поступак окончан за све партије103. Примера ради,
могућа је ситуација да је за неке од партија у том поступку донета одлука о додели уговора, односно закључен уговор, док у неким другим
партијама није било услова за доделу уговора, па су те партије обустављене. У том случају грађански надзорник подноси извештај у року који
је у вези са исходом последње партије.
▶

Пре подношења извештаја, грађански надзорник доставља
предлог извештаја наручиоцу чији је поступак јавне набавке
био предмет надгледања, који може грађанском надзорнику
доставити своје примедбе на предлог извештаја у року од
пет дана од дана његовог пријема104

Практично, завршни рад на извештају грађански надзорник може да
предузима након што одлука којом се поступак јавне набавке окончава постане коначна (у том тренутку грађански надзорник практично зна
да ли ће да уследи закључење уговора, или се поступак јавне набавке обуставља). Ово је битно јер предлог извештаја грађански надзорник
треба да достави наручиоцу како би наручилац имао могућност да у року
од 5 дана од дана пријема да своје примедбе.
Дакле, за грађанског надзорника је битно да има у виду да би предлог извештаја ка наручиоцу требао да оде најкасније 12–13 дана од
дана закључења уговора, односно од дана када је одлука о обустави
поступка постала коначна, како би наручилац имао својих 5 дана за
евентуалне примедбе на предлог извештаја (то је 17/18-ти дан), и наравно потребно је да грађански надзорник, на крају, има и време које
му је неопходно да размотри сугестије наручиоца (дан-два), и да онда
финални извештај достави надлежним органима (један дан). Из тог разлога за грађанског надзорника је од значаја да благовремено почне да
ради на извештају, с обзиром да добар део садржине извештаја може
да се припрема упоредо, током спровођења поступка јавне набавке и
предузимања процесних радњи.
Како би се извештај на време припремио и доставио, препоручујемо да
грађански надзорник током вршења надзора води записнике, белешке
које касније могу бити од значаја, да на време ради анализе, прибавља
потребна документа, врши увид у њих. Једноставно, тешко је накнадно
све те информације објединити, уколико исте нису бележене. С тим у
вези и чек листе, представљене у овом Водичу, грађанском надзорнику
могу да буду од практичне помоћи. Посебно, што се извештај грађанског надзорника објављује, тако да постаје доступан свим заинтересованим странама.
103 Грађански надзорник надгледа поступак јавне набавке. Ако је тај поступак обликован по партијама, такође се подноси један извештај који ће обухвати исход
у свим тим партијама.
104 Члан 9. став 2. Правилника о грађанском надзорнику.
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▶

Подношење извештаја у прописаном року одбору Народне
скупштине надлежном за финансије, односно скупштини аутономне покрајине или локалне самоуправе и Управи за јавне набавке
▶ ▶ у зависности о ком наручиоцу је реч, односно у зависности
од наручиоца чији је поступак јавне набавке био предмет надгледања, извештај се подноси или одбору Народне
скупштине надлежном за финансије или скупштини аутономне покрајине или скупштини локалне самоуправе (практично ко је надлежан за надзор над тим наручиоцем).
Управи за јавне набавке се извештај подноси увек, односно
независно о ком наручиоцу је реч.

▶

Објављивање извештаја на интернет страници Управе за
јавне набавке и наручиоца чији је поступак надгледан105
▶ ▶ Иако је чланом 28. ЗЈН и чланом 9. став 1. Правилника о
грађанском надзорнику прописано да се извештај доставља
одбору Народне скупштине надлежном за финансије, односно
надлежној скупштини, као и Управи за јавне набавке, чињеница да се извештај грађанског надзорника, на крају, објављује и на интернет страници наручиоца произилази да би
грађански надзорник финални извештај требало да достави и
наручиоцу, како би исти био у могућности да га објави.

6.2.
Структура извештаја
Правилником о грађанском надзорнику није предвиђена садржина извештаја о спроведеном поступку надгледања јавне набавке, али ћемо с
тим у вези дати одређени предлог106:
▶

основне информације о поступку јавне набавке који је био
предмет надгледања
▶ ▶ подаци о предмету јавне набавке – опис предмета набавке,
број јавне набавке (како је заведена код наручиоца), идентификациони број јавне набавке на Порталу јавних набавки
(тзв. шифра јавне набавке107 за претрагу података на Порталу јавних набавки; линк ка подацима о предметној јавној
набавци на Порталу), процењена вредност јавне набавке

105 Члан 9. став 3. Правилника о грађанском надзорнику.
106 Као што је и било предложено Предлогом Правилника о грађанском надзронику.
107 Шифра документа за претрагу на Порталу јавних набавки.
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▶ ▶ подаци о наручиоцу (назив, адреса и интернет страница наручиоца)
▶ ▶ врста поступка јавне набавке
▶ ▶подаци о грађанском надзорнику и именовању од стране Управе за јавне набавке за конкретан поступак јавне набавке
▶

списак докумената у које је грађански надзорник имао увид,
списак писаних и електронских дописа у које је имао увид,
списак радњи наручиоца којима је непосредно присуствовао
▶ ▶ начелно представити хронологију самог поступка јавне набавке, редослед спровођења радњи у поступку
како би преглед био јасан било коме ко чита извештај
– нпр. по подацима из чек листе за поступак јавне набавке који је био предмет надгледања. При томе навести и документе у које је грађански надзорник имао увид.
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Нпр.
1) Претходно обавештење објављено на Порталу јавних набавки
дана _________, на интернет страници дана __________
2) Одлука о покретању поступка јавне набавке, број ________ од
___________
3) Решење о образовању комисије
__________ од _________
–

за

јавну

набавку,

број

комисија је у прописаном саставу

4) Изјава чланова комисије да у предметној јавној набавци нису у
сукобу интереса, број __________ од ___________
5) Припрема конкурсне документације – у периоду од ________
до __________
6) Позив за подношење понуда објављен
–

на Порталу јавних набавки дана _________

–

на интернет страници наручиоца дана __________

–

на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана __________

–

оглас објављен на српском и на страном језику ДА / НЕ

7) Конкурсна документација објављена
–

на Порталу јавних набавки дана _________

–

на интернет страници наручиоца дана __________

8) У периоду трајања рока за подношења понуда:
–

2 измене конкурсне документације – дана _______ и ________;
измене објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници дана_________

–

наручилац примио 3 захтева за појашњењима конкурсне документације – дати краћи приказ како би се испратило да ли је
наручилац с тим у вези испоштовао своје обавезе и рокове

9) Отварање понуда спроведено дана ___________, записник о
отварању понуда бр. _____________ од _________
–
...

нпр. навести број примљених понуда
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Дати приказ поступка до самог краја, односно до закључења уговора или
до тренутка када је одлука о обустави поступка постала коначна.
приказ радњи наручиоца којима је грађански надзорник непосредно присуствовао – такође, хронолошки

▶
Нпр.

Грађански надзорник непосредно присуствовао следећим радњама:
1) састанцима комисије за јавну набавку у вези припреме конкурсне документације
– за сваки састанак навести датум одржавања и дати краћи приказ од значаја за надгледање
2) отварању понуда дана ________
– представити поступак отварања понуда, односно дати краћи
приказ од значаја за надгледање
3) стручној оцени понуда дана _____________
– дати краћи приказ од значаја за надгледање
4) увиду у документацију дана __________ (ако је било увида....)
– дати краћи приказ од значаја за надгледање
...
▶ ▶ подаци о додатним информацијама, које је грађански надзорник добио на захтев, могу бити представљени и у оквиру
претходних тачака
▶

списак докумената и информација који грађанском надзорнику нису достављени уопште, нису достављени у целости
или нису достављени благовремено и списак обраћања
грађанском надзорнику од стране трећих лица у вези са законитошћу поступка јавне набавке (без навођења лица која
су му информације доставила)
▶ ▶ овај део извештаја може да покаже, поред осталог, какав је
однос наручилац, односно комисија за јавну набавка имала
према грађанском надзорнику
▶ ▶ навести и податке о обраћању грађанском надзорнику, од
стране трећих лица, ако је било таквих обраћања – хроно-
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лошки приказ може бити једноставнији за праћење самог
извештаја
▶

опис радњи које је грађански надзорник предузео у вршењу
своје дужности
▶ ▶ нпр. ако је дао своје мишљење у току поступка – краћи приказ с тим у вези
▶ ▶ ако је грађанском надзорнику поднета пријава о сумњи на
корупцију, шта је с тим у вези предузео
▶ ▶ подаци у вези са захтевом за заштиту права, ако је исти
поднео
▶ ▶ указивање наручиоцу на неправилности, обавештавање органа који врши надзор над радом наручиоца или обавештавање јавности, ако је предузета нека од датих активности

▶

закључке грађанског надзорника о:
а) законитости поступка јавне набавке
б) непристрасности у спровођењу поступка јавне набавке
в) комуникацији наручиоца са заинтересованим лицима, као
и комуникацији заинтересованих лица међусобно, у мери у
којој је то познато грађанском надзорнику ако је била таква
да побуђује сумњу у законитост поступка јавне набавке
г) постојању сумње о корупцији, сукобу интереса и злоупотреби овлашћења

▶

општи закључак грађанског надзорника о спроведеном
поступку јавне набавке, поступању наручиоца и других лица
и препоруке за отклањање штетних последица неправилног
поступања наручиоца, као и спречавање њиховог поновног
настанка
▶ ▶ закључци грађанског надзорника представљају најзначајнији део извештаја, с обзиром да би требало да се односе на
питања која су кључна за вршење грађанског надзора: да
ли наручилац поштује прописе, да ли поступа транспарентно, да ли је непристрасан при спровођењу поступка (нпр.
да ли је према утиску грађанског надзорника фаворизован
одређени учесник у поступку), каква је комуникација наручиоца са потенцијалним понуђачима, каква је интерна
комуникација, да ли постоје сумње да се злоупотребљавају
овлашћења, какав је кодекс понашања генерално (питање
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етичког и професионалног понашања108). Такође, посебно
значајна могу да буду и друга запажања грађанског надзорника, евентуалне препоруке и сугестије за побољшања
у спровођењу поступка109. На тај начин дате препоруке се
односе и на будуће поступке јавних набавки110.
▶

одговор наручиоца на предлог извештаја
▶ ▶ прописано је да је грађански надзорник у обавези да, пре
подношења извештаја, достави предлог извештаја наручиоцу. Објављивање одговора наручиоца на предлог извештаја
у финалном извештају, који ће као такав бити достављен
надлежним органима и објављен на интернет страници Управе за јавне набавке и наручиоца, може да утиче на одговорнији и озбиљнији приступ како грађанског надзорника
при надгледању и сачињавању извештаја, тако и на приступ
наручиоца према вршењу грађанског надзора.

108 Од значаја за јачање поверења грађана у јавне службе и развијање колективне
свести о потреби поступања у јавном интересу.
109 Посебно што грађански надзорник може да има и други, шири угао гледања у
односу на оне који спроводе поступак јавне набавке.
110 Објављивањем извештаја могу да добију на значају.
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7.1.
Награда за рад грађанског надзорника
Чланом 28. ЗЈН је прописано да грађански надзорник нема право на награду за свој рад. Циљ ове одредбе је да се обезбеди један независан,
грађански надзор. Ситуација у којој би накнаду грађанском надзорнику
плаћао наручилац или понуђач, довела би у питање непристрасност и
објективност надгледања и садржину извештаја о извршеном надзору.
Међутим, грађански надзорник има трошкове у вези са обављањем послова надгледања поступка јавне набавке и мишљења смо да се та накнада трошкова не сматра наградом у вези које постоји забрана. С тим у
вези, сматрамо да би накнаду трошкова грађанском надзорнику могло
извршити лице које ни на који начин није повезано са наручиоцем или
понуђачима у поступку јавне набавке који је надгледан (нпр. подршка
кроз донације међународних организација).
Чињеница да грађански надзорник нема право на награду за свој рад намеће претпоставку да ће питање опстанка института у великој мери бити
на организацијама грађанског друштва:
▶

одсуство накнаде за стручна физичка лица ће извесно бити један
од фактора који ће их одвраћати да се прихвате улоге грађанског
надзорника
▶ ▶ при томе, тешко је пронаћи стручњаке из области предмета
набавке (нпр. грађевинарство, саобраћај, енергетика), који
су спремни да одговорно раде неколико месеци без накнаде
и да уз то сами сносе трошкове надгледања, а да при томе
немају никакве додирне тачке са наручиоцем и потенцијалним понуђачима
▶ ▶ сужена је могућност укључивања физичких лица који су
стручни за област јавних набавки, јер су углавном ангажовани на раду код наручилаца (нпр. као службеници за јавне
набавке)

▶

организације грађанског друштва ће највероватније бити именоване као грађански надзорници у највећем броју поступака
▶ ▶ оне имају могућност ослањања на донације или пројектно
финасирање, а што им, у односу на физичка лица, олакшава
учешће у надлгедању поступака јавних набавки
▶ ▶ оне су, по правилу, фокусиране на проблеме у систему и
поступцима јавних набавки (утврђивање слабих тачака у
систему јавних набавки, промовишу борбу против корупције
као један од основних предуслова за развој друштва, врше
надзор над јавним финансијама).
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7.2.
Како даље?
Институт грађанског надзорника с једне стране представља изазов за
организације грађанског друштва. С друге стране, то је прилика, законом успостављена, за активније, непосредније учешће и подизање улоге
грађанског друштва у надзору процеса јавних набавки.
Да би се обезбедио потребан број грађанских надзорника и успоставио
систем квалификованог грађанског надзора у области јавних набавки,
неопходно је:
▶

уложити напоре у проналажење мотивационих фактора за шире
укључивање организација цивилног друштва како би узеле активну
улогу грађанских надзорника

▶

надгледање расподелити на већи број организација цивилног
друштва

▶

у циљу смањења укупних трошкова у вези са надгледањем, водити
рачуна да организације цивилног друштва буду што ближе наручиоцима

▶

специјализовати организације цивилног друштва према одређеним
областима предмета набавки, који су најчешће предмет надгледања

▶

јачати капацитете организација цивилног друштва за обављање
функције грађанског надзорника – тиме се јачају капацитети и за
надгледање других поступака јавних набавки, нпр. на локалном
нивоу

▶

обезбедити континуирану едукацију у области јавних набавки за
огранизације цивилног друштва – поред знања о поступку јавне
набавке, неопходне су и обуке којима се омогућава увид у главне
коруптивне ризике у свакој од фаза јавне набавке

▶

израдити одговарајуће приручнике, водиче

▶

на основу извештаја грађанских надзорника припремати смернице
за даље, како би се побољшао и олакшао рад

▶

организовати окупљања грађанских надзорника како би разменили
искуства и дали предлоге за унапређење у вршењу надзора.

Антикорупцијске организације грађанског друштва су и у претходних неколико година иступале као један од најдоследнијих и најоштријих критичара организатора и реализатора тешких злоупотреба у систему јавних
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набавки. Бројна указивања на слабости система, неодговарајућа нормативна решења и неподношљивост коруптивне праксе креиране од стране
врха власти и доследно спроведене на свим нивоима политичког одлучивања, легитимисале су део организација грађанског друштва као поузданог и кредибилног чувара јавног интереса. Наравно, у мери и на начин примерен њиховим могућностима и капацитетима, у непријатељском
политичком окружењу и спорадичној и недовољно јасно артикулисаној
подршци дела јавности. У новом легислативном оквиру, кроз новоуведени институт грађанског надзорника, улога организација грађанског
друштва у афирмисању и очувању јавног добра и јавног интереса поприма нове облике и димензије.
Како би овај правни институт заживео и постао део добре праксе, неопходна је и континуирана сарадња са представницима институција из
система јавних набавки. Ипак, кључ успеха института грађанског надзорника у пракси лежи у спремности припадника организација грађанског друштва да одлучно, храбро и доследно наставе борбу за очување
јавног добра и заштиту јавног интереса. Институт грађанског надзорника је, због тога, тест зрелости и отпорности организација грађанског
друштва, који ће показати колики су стварни домашаји организованих
грађана Србије.
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