
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 
 

I. УСТАВНИОСНОВ 
 

 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допуни Закона о јавним 

набавкамасадржан је у члану 97. став 1. тач. 6, 11. и 16. Устава Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, брoj 98/06), по којем Република Србија уређује и обезбеђује 

јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката, контролу законитости 

располагања средствима правних лица, финансијску ревизију јавних средстава, 

прикупљање статистичких и других података од општег интереса и организацију, 

надлежности и рад републичких органа. 
 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗАДОНОШЕЊЕЗАКОНА 
 
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15 - у даљем тексту: 

ЗЈН), који се примењује од 01.04.2013. године, представља значајан допринос унапређењу 

система јавних набавки у Републици Србији, нарочито у погледу повећања 

транспарентности поступка јавне набавке и заштите конкуренције. Овај Закон је у великој 

мери усклађенса директивама ЕУ које уређују област јавних набавки, што је посебно 

важно имајући у виду да се Република Србија налази у процесу приступања Европској 

унији (у даљем тексту: ЕУ) и обавезна је да домаћу регулативу у области јавних набавки 

усклађује са директивама и другим релевантним актима ЕУ.  

 

Међутим, након две године примене ЗЈН, надлежне институције из области јавних 

набавки, наручиоци и понуђачи су указали на потребу даљег јачања система јавних 

набавки и измене и допуне ЗЈН, како би се повећали пре свега ефикасност и економичност 

поступака јавних набавки, као и интензитет конкуренције. Такође, у 2014. години донете 

су три нове директиве ЕУ у овој области (Директива 2014/24/ЕУ о јавним набавкама; 

Директива 2014/25/ЕУ о набавкама од стране субјеката који послују у области 

водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга; Директива 2014/23/ЕУ о 

додели уговора о концесији), са којима државе чланице морају да се ускладе у року од 24 

месеца (осим за електронске набавке код којих је рок 54 месеца).  

 

Имајући у виду да је Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 

2014-2018. године („Службени гласник РС“, број 122/2014, у даљем тексту: Стратегија) и 

Акционим планом за спровођење Стратегије за период 2014–2015. године, предвиђена 

измена регулативе у области јавних набавки у 2015. години, прилика је да се, првенствено 

у циљу економичног располагања јавним средствима, у највећој могућој мери отклоне 

недостаци уочени у досадашњој пракси приликом спровођења јавних набавки, као и да се, 

у обостраном интересу наручилаца и понуђача, разреше постојеће недоумице и спрече 

могуће злоупотребе, а поступци јавних набавки учине ефикаснијим. Такође, Стратегијом 

је предвиђено да се изменом ЗЈН у 2015. години, настави процес даљег усклађивања са 

правном тековином ЕУ и то са новим директивама из 2014. године. 

 



Наиме, на основу анализе ефеката примене ЗЈН, утврђено је да ефикасност поступка јавне 

набавке и даље није на одговарајућем нивоу, те да наручиоци и даље највећи део својих 

напора усмеравају на задовољавање формалних захтева, поступак јавне набавке траје 

дуго, а што је имало за последицу немогућност да се обезбеде предуслови за несметано 

одвијање процеса рада. 

  

Поред слабости система јавних набавки са аспекта наручиоца, слабости су уочене и у 

погледу понуђача, које се огледају у њиховом све мањем учешћу.Просечан број понуда по 

закљученом уговору, као стандардан показатељ интензитета конкуренције у јавним 

набавкама, указује да је интензитет конкуренције у 2014.години, био свега 2,6 што је 

најнижи ниво у протекле четири године. Такође, на исто указује и податак да је чак сваки 

пети обустављени поступак из разлога што није добијена ни једна понуда, као и да је у 

готово половини спроведених поступака добијена само једна понуда, а што показују и 

подаци у Извештају о јавним набавкама у Републици Србији за период 1.1.2014 – 

31.12.2014. године (у даљем тексту: Извештај за 2014. годину). 

 

Стога, у циљу јачања система јавних набавки предложене су ове измене и допуне ЗЈН, које 

су усклађене са поменутим директивама ЕУ. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕОСНОВНИХПРАВНИХИНСТИТУТАИПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

 

Чланом 1.  Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (у даљем 

тексту: Закон) измењен је појамн аручиоца, тако што је исти даље усклађен са чланом 2. 

Директиве 2014/24/ЕУ. На тај начин постиже се даља прецизност при утврђивању 

субјеката који имају обавезу примене ЗЈН. 

 

Директива 2014/24/ЕУ прави разлику између две главне категорије наручилаца: а) 

државни, регионални или локални органи („јавни органи“) и б) јавноправна тела. Јавни 

органи дефинисани су као „државни, регионални или локални органи.“ Ова дефиниција 

обухвата све државне субјекте, а не само извршну грану власти у држави, тј. државну 

управу и територијалне или локалне власти. Термин „држава“ такође обухвата сва тела 

која имају законодавну, извршну и судску власт. ЗЈН до сада није на такав начин пренео 

ову категорију наручиоца, већ је упућивао на кориснике буџетских средстава у смислу 

закона којим се уређује буџетски систем. 

 

Уједно, члан 2. Директиве 2014/24/ЕУ, као наручиоца одређује „јавноправно тело“ које је 

основано са посебним циљем задовољења потреба од општег интереса, а које нема 

индустријски или комерцијални карактер.Дефиниција наручиоца у ЗЈН, нема поменуту 

одредницу „које нема индустријски или комерцијални карактер“, те се у круг наручилаца 

по ЗЈН сврставају и они субјекти који такав статус не би имали по директивама, имајући у 

виду да послују у условима тржишне конкуренције. С тим у вези Рецитал 10 Директиве 

2014/24/ЕУ наводи да би требало појаснити да тело које послује у нормалним тржишним 

условима, има за циљ остварење профита, и трпи губитке који проистичу из обављања 

његових делатности не треба да се сматра за „тело којим управља јавно право“, односно 



наручиоцем по ЗЈН, јер се може сматрати да су потребе од општег интереса, које је ово 

тело основано да испуњава или му је поверен задатак да их испуњава, индустријске или 

комерцијалне природе. 

 

Уједно, јавна предузећа се сходно одредбама Закона о јавним предузећима 

(„СлужбенигласникРС“,бр.1 1 9 / 2 0 1 2 ,  1 1 6 / 2 0 1 3  а у т е н т и ч н о  т у м а ч е њ е  и  

4 4 / 2 0 1 4  д р .  з а к о н ) оснивају у циљу обављања делатности у општем интересу, тако 

да су сврстана у категорију наручилаца из члана 2. став 1. тачка 2) ЗЈН, те је посебно 

навођење у тачки 3) сувишно.  

Предвиђено је да Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија и 

Управе за јавне набавке утврди списак наручилаца из тачке 1) овог члана, односно списак 

наручилаца у које спадају државни органи, органи територијалне аутономије и органи 

локалне самоуправе. 

Чланом 2. Закона кориговано је значење појединих основних појмова и израза који се 

често користе у закону, у циљу отклањања недоумица у досадашњој примени ЗЈН. Тако 

је код појма представник наручиоца појашњено да је реч о руководиоцу коме су 

поверени послови јавних набавки, појам истоврсности се брише и ближе прецизира у 

члану 32. овог Закона, из разлога што се истоврсност пре свега не може везивати за 

исту групу у Општем речнику набавке (довело би до уситњавања предмета набавки за које 

је неспорно да се сматрају истоврсним), нити је сврха Општег речника у земљама ЕУ за 

утврђивање истоврсности, већ у омогућавању да понуђачи из различитих земаља ЕУ у 

огласима о јавној набавци на основу ознаке из општег речника набавке препознају 

предмет набавке. Уједно, појам уговора о јавној набавци је коригован у циљу даљег 

усклађивања са Директивом 2014/24/ЕУ. Код појма јавне набавке мале вредности изузето 

је везивање за укупну процењену вредност на годишњем нивоу, већ се иста односи на 

процењену вредност која није већа од вредности предвиђене овим законом. 

Чланом 3 . Закона, у односу на важећи ЗЈН уведени су нови изузеци који су предвиђени 

Директивом 2014/24/ЕУ, а уједно су прецизније дефинисани неки од постојећих изузетака. 

У вези изузетка који се односи на заснивање радног односа прецизирано је да се исти 

односи и на рад ван радног односа у смислу закона о раду, изузев уговора о делу. 

У набавке на које се ЗЈН не примењују додате су набавке које су изузете у складу са 

Директивом 2014/24/ЕУ, и то услуге кредита, набавке непокретности и права у вези са 

њима, као и одређене правне услуге.  

Набавке непокретности (куповина и закуп) су, сходно члану 10. Директиве2014/24/ЕУ, 

изузете од примене директиве, те се изменом законског решења у РС врши даље 

усклађивање са Директивом, елиминишу се непотребни и формални преговарачки 

поступци, посебно имајући у виду специфичности непокретности, те одредбе Закона о 

јавној својини који, поред осталог, уређује прибављање непокретности у јавну својину. 

Даље усклађивање са Директивом2014/24/ЕУ представља и изузимање од примене ЗЈН 

одређених правних услуга, и то у ситуацијама када је потребно ангажовати адвоката у 

циљу заступања пред надлежним судовима у земљи и иностранству, институцијама или 

пред другим надлежним органима. Такође, изузете набавке представљају и правни савети 

које адвокат пружа у припреми поменутих поступака или када постоји јасан показатељ и 

вероватноћа да ће доћи до таквог поступка, као и када је реч о правним услугама везаним 

за вршење службених овлашћења. 



Чланом 4. Закона, у циљу даљег усклађивања са Директивом 2014/24/ЕУ, која у члану 12. 

прописује могућност изузећа од примене поступка јавне набавке под одређеним условима 

у случају набавки између повезаних лица (тзв. „In house“ набавке), предвиђена је допуна 

којом се уређују услови за такве набавке. 

Чланом 5. Закона прецизира се да објављивање од стране наручиоца на Порталу јавних 

набавки такође представља начин на који се одвија комуникација у поступку јавне 

набавке, с обзиром да одредбе овог Закона прописују објављивање одлука о додели 

уговора (одлука о обустави поступка) на Порталу јавних набавки, уместо досадашњег 

достављања одлука понуђачима, у циљу повећања ефикасности и потпуне 

транспаретности поступка јавне набавке. Шира примена комуникације преко Портала 

јавних набавки обезбеђује и примену других одредби члана 20. ЗЈН, као што су широка 

доступност средства комуникације, коришћење електронских средстава у циљу 

поштовања рокова предвиђених овим законом, омогућавање евидентирања предузетих 

радњи у поступку. 

Чл. 6. и 7. Закона предвиђена је обавеза Управе за јавне набавке да сачини модел интерног 

плана за спречавање корупције у јавним набавкама, на основу којих ће наручиоци који 

имају набавке на годишњем нивоу веће од милијарду динара да сачине интерне планове за 

борбу против корупције, а које ће бити дужни да објаве на својим интернет страницама. 

Имајући у виду да је Народна скупштина усвојила Националну стратегију за борбу против 

корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, да је Влада донела 

Акциони план за спровођење Националне стратегије који обухвата и јавне набавке, те даиз 

тог разлога није донет посебан План за борбу против корупције у јавним набавкама, 

неопходно је извршити усклађивање са овим Акционим планом који је већ предвидео 

модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама који припрема Управа 

за јавне набавке, те на тај начин омогућити наручиоцима да несметано користе овај модел 

приликом израде својих интерних планова.  

Уједно, брисана је обавеза да наручиоци који имају јавне набавке преко једне милијарде 

динара формирају посебне службе за контролу, с обзиром да ова мера није дала резултате. 

Наиме, оснивање ове службе контроле са предвиђеним задацима и надлежностима није 

могуће квалитетно обављати без одређених предуслова, и по правилу, захтева пријем 

нових запослених код наручилаца, односно попуњавање радних места искључиво са 

људима са одговарајућим искуством на стручним пословима. С друге стране, постоји 

забрана запошљавања, предстоји и реформа и реорганизација јавне управе, те онемогућава 

извршење обавезе на начин на који би требало да да ефекте.При томе, Закон о буџетском 

систему већ предвиђа обавезу успостављања интерне ревизије код знатно већег броја 

субјеката. На тај начин се дуплирају обавезе за наручиоце, а да се при томе не омогућава 

да ни једна мера оствари циљеве и ефекте. Даље јачање интерне ревизије и повећање броја 

оспособљених интерних ревизора, што су уједно и мере предвиђене акционим плановима, 

довели би и до јачања интерне контроле јавних набавки. На тај начин избегавају се и 

преклапања и неусаглашености у погледу различитих облика и послова интерне контроле 

у оквиру наручиоца.  

Поглавље II ЗЈН (10 чланова) посвећено је спречавању корупције и сукоба интереса. 

Међутим, многе друге одредбе ЗЈН усмерене су такође на спречавање корупције и сукоба 

интереса, као што су већа транспарентност поступака јавних набавки,обавезасваког 

наручиоца да донесе интерни акт којим се ближе уређује начин планирања јавне набавке, 

спровођење поступка, извршење уговора и контрола јавних набавки,  претходно мишљење 



Управе за јавне набавке за примену преговарачког поступка, објављивање одлуке о 

измени уговора на Порталу јавних набавки, објављивање података у вези са заштитом 

права, дужи рок застарелости прекршаја у јавним набавкама, могућност изицања новчаних 

казни и др. При томе, треба узети у обзир и друге позитивне прописе који се односе на 

борбу против корупције (нпр. Закон о заштити узбуњивача, Закон о Агенцији за борбу 

против корупције), те стратешке документе (Стратегија развоја јавних набавки у 

Републици Србији за период 2014-2018. године, Национална стратегија за борбу против 

корупције за период од 2013. до 2018. године, Стратегија реформе јавне управе у 

Републици Србији, Трећи Нацрт Акционог плана за Поглавље 23). Уједно, потребно је 

реално и објективно сагледати ефекте свих мера прописаних ЗЈН у вези са поглављем 

борбе против корупције и сукоба интереса, те утврдити да ли се таквим захтевима 

постиже одређени ефекат у погледу правилније примене одредаба ЗЈН и да ли се тиме 

утиче на смањивање евентуалних неправилности. 

Борба против корупције се остварује уз помоћ повећане транспарентности, добрим 

планирањем, јасним процедурама, једнаким поступањем према свим понуђачима, 

функционалним системом заштите права, јачањем надзора и капацитета надлежних 

институција, као и јачањем система кажњавања у случају кршења прописа у области 

јавних набавки. 

Чланом 8. Закона коригована је одредба у вези заштите интегритета поступка како би се 

отклониле нејасноће и омогућило да се ова одредба примењује у случајевима када је 

одређеним поступањем лица које је учествовало у планирању јавне набавке или припреми 

конкурсне документације нарушена једнакост понуђача и конкуренција у поступку јавне 

набавке, штоу том случају, у циљу заштите интегритета поступка јавне набавке, доводи до 

одбијања понуде која би таквим поступањем остварила предност. 

Чланом 10. Закона брисана је одредба у вези грађанског надзорника, с обзиром да је 

пракса показала да број организација цивилног друштва заинтересованих за вршење 

послова грађанског надзорника није адекватан броју поступака јавних набавки на 

годишњем нивоу чија је процењена вредност јавне набавке већа од милијарду динара. 

Одредба ЗЈН да наручилац не може пре именовања грађанског надзорника да покрене 

поступак јавне набавке у пракси непотребно доводи до одлагања покретања и спровођења 

битних поступака и пројеката, као и централизованих и поступака јавних набавки који се 

заједнички спроводи за потребе више наручилаца. С друге стране, транспарентост 

поступака јавних набавки, доступност великог броја података на Порталу јавних набавки 

и интернет страници наручиоца, уз даље повећање транспарентности објављивањем 

планова набавки и одлука о додели уговора (као што је то предвиђено одредбама овог 

Закона) и примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

практично омогућавају сваком заинтересованом лицу, па тако и организацијама цивилног 

друштва да имају увид у све акте и поступање наручиоца у вези са сваком јавном 

набавком, а не само са јавним набавкама чија је процењена вредност преко милијарду 

динара. При томе институт грађанског надзорника не познају ни Директиве ЕУ. 

Чланoм 11. Закона уређује се обавеза наручиоца да објави одлуку о признавању 

квалификације на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, као и одлуку о 

искључењу кандитата са листе кандита, што ће допринети већој транспарентности 

поступка јавне набавке. Уједно, како се одредбе о негативној референци одредбама овог 

Закона мењају у смислу прописивања могућностинаручиоца,уместо изричите обавезе,да 

одбије понуду понуђача за кога поседује доказ негативне референце, овим чланом брише 



се и обавеза наручиоца да искључи кандидата са листе кандидата ако стекне негативну 

референцу.  

Чланом 12. Закона, предвиђена је могућност спровођења преговарачког поступка са 

објављивањем позива за подношење понуда из члана 35. став 1. тачка 1) ЗЈН и у поступку 

јавне набавке у случају закључења оквирног споразума.Могућност за спровођење ове 

врсте поступка везује се за ситуације у којима наручилац у претходно спроведеном 

отвореном, рестриктивном, квалификационом поступку или конкурентном дијалогу, 

добије све неприхватљиве понуде, те питање да ли је исход поступка уговор о јавној 

набавци или оквирни споразум, није од значаја за примену овог поступка. Како 

преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 

35.став 1. тачка 1) ЗЈН представља на неки начин наставак 

отвореног,рестриктивног,квалификационог поступка, односно конкурентног дијалога, 

потребно је предвидети да се оквирни споразум може закључити након спроведеног 

преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда. На овај начин ће 

се допринети остварењу начела јавних набавки, а посебно начела ефикасности и 

економичности. У супротном, без овакве законске могућности, наручилац који је спровео 

отворени, односно рестриктивни поступак ради закључења оквирног споразума у коме су 

добијене све неприхватљиве понуде једино може да покрене нови отворени или 

рестриктивни поступак и тиме, због ЗЈН прописаних рокова за спровођење ових врста 

поступака јавних набавки, доведе у питање несметано функционисање наручилаца(нпр. у 

случају спровођења централизоване јавне набавке).У том смислу измењене су и одредбе 

ЗЈН које се односе на оквирни споразум. 

Чланом 13. Закона,предвиђена је могућност спровођења преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 1) ЗЈН и у поступку 

јавне набавке у случају закључења оквирног споразума. Разлози за ову измену су исти као 

и код измене члана 35. став 1. тачка 1) ЗЈН. Такође, предвиђено је да се преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) - 

додатне испоруке добара и додатне услуге и радови, може применити ако су за то 

испуњени услови, без обзира која врста поступка јавне набавке је примењена приликом 

закључења првобитног уговора и ако од закључења истог није протекло више од три 

године, уместо две године како је прописано ЗЈН. Ово из разлога што су сви поступци 

јавне набавке потпуно транспарентни, а разлози за примену овог поступка могу настати 

без обзира која је врста поступка јавне набавке примењена приликом закључења 

првобитног уговора. Такође, предвиђена је обавеза наручиоца да након доношења одлуке 

о покретању преговарачког поступка, истовремено са слањем позива за подношење 

понуда, објави обавештење о покретању поступкакоје садржи податке из Прилога3Е и 

конкурсну документацију. 

Чланом 14. Закона, предвиђена је обавеза наручиоца да у поступку конкурентног дијалога 

објави одлуку о признавању квалификације на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници, као што је предвиђено и у другим поступцима јавне набавке, у циљу 

повећања транспарентности. Такође, ЗЈН у случају конкурентног дијалога прописује 

обавезу наручиоца да пре доношења одлуке о покретању поступка прибави од Управе за 

јавне набавке сагласност за спровођење конкурентног дијалога.  Имајући у виду да на 

учинак јавне набавке утичу бројни формални захтеви, као и додатна административна 

оптерећења за наручиоце, а уједно преоптерећеност задацима чини да Управа за јавне 

набавке не може све своје обавезе да изврши правовремено, акакоовај задатак, односно 



надлежност институције не доприноси смањивању неправилности у јавним набавкама, 

неопходно је брисати непотребне административне захтеве, који се негативно одражавају 

на ефикасност поступка јавне набавке и поступање надлежних институција. У том смислу 

одредбе о прибављању сагласности Управе за јавне набавке за спровођење конкурентног 

дијалога су брисане.  

Чланом 15. Закона, повећан је лимит за јавне набавке мале вредности на 5.000.000 динара. 

Наиме, ЗЈН је повећао транспарентост свих поступака јавних набавки, па тако и поступка 

јавне набавке мале вредности. Обавеза је наручиоца да у поступку јавне набавке мале 

вредности објави позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници, као и да позове најмање три потенцијална 

понуђача, да поднесу понуде. Спровођење поступка јавне набавке мале вредности у 

просеку траје 30 дана у односу на отворени поступак, који траје најмање три пута дуже. 

Разлика у трајању између ове две врсте поступка је, пре свега, у краћем року за 

подношење понуда, краћем року за доношење одлуке наручиоца којом се окончава 

поступак јавне набавке, као и краћем року за подношење захтева за заштиту права. Како је 

поступак јавне набавке мале вредности у потпуности транспарентан и ефикасан, 

целисходно је повећати лимит како је наведено.   

Чланом 16. Закона, предвиђена је могућност спровођења поступка јавне набавке мале 

вредности, без обзира на процењену вредност јавне набавке, у случају набавки услуга из 

Прилога 2, као што су: здравствене и социјалне услуге;правне услуге (осим набавки 

правних услуга из члана 7. Закона); услуге хотела и ресторана; услуге образовања и услуге 

професионалног оспособљавања и услуге у областима рекреације, културе и 

спорта.Наведене услуге подлежу поједностављеном режиму набавке, који подразумева 

само примену начела транспарентности (,,еx ante“ и ,,ex post“) и недискриминације, скодно 

одредбама Директиве 2014/24/ЕУ(чл.74-76. Директиве).Имајући у виду природу ових 

услуга са једне стране и одредбе Директива ЕУ, са друге стране, потребно је предвидети 

флексибилније механизме јавне набавке, а како је поступак јавне набавке мале вредности 

ефикасан, потпуно транспарентан, те подразумева примену правила недискриминације, 

сврсисходно је предвидети могућност примене тог поступка у случају набавки поменутих 

услуга без обзира на њихову процењену вредност. 

Чл. 17.и 18. Закона, уређена су правила поступања код закључења оквирног споразума, на 

јасан и свеобухватан начин, а у складу са директивама ЕУ. Инструмент оквирних 

споразума широко се користи и сматра се ефикасном техником набавке у Европи. 

Директива 2014/24/ЕУ у уводном делу препоручује већу примену оквирних споразума у 

пракси. Концепт оквирног споразума обезбеђује закључење уговора о јавним набавкама 

добара, радова и услуга, којима не би морале да претходе дуготрајне процедуре са 

неизвесним исходом, а  посебно практичну примену налази код централизованих јавних 

набавки. Међутим, овај институт није довољно прецизан у ЗЈН, нарочито када се оквирни 

споразум закључује са више добављача и када се за доделу уговора на основу оквирног 

споразума поново отвара конкуренција. Такође, примена оквирног споразума могућа је 

само у случају спровођења отвореног или рестриктивног поступка јавне набавке. Примера 

ради, наручиоци су након обуставе отвореног или рестриктивног поступка, у коме су 

добили све неприхватљиве понуде, имали потребу закључивања оквирног споразума 

након преговарачког поступка у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) ЗЈН, али дата 

могућност није прописана ЗЈН. Тако је овим Закономпрописано да наручилац може да 

закључи оквирни споразум након спроведеног поступка јавне набавке, без обзира на врсту 



поступка, за разлику од постојећег решења које подразумева само закључивање оквирног 

споразума након спроведеног отвореног или рестриктивног поступка.  На овај начин ће се 

допринети остварењу начела јавних набавки, а посебно начела ефикасности и 

економичности.Одређена питања код оквирних споразума прецизирана су, као што су: 

оквирни споразум се закључује са једним или више понуђача, а наручилац је дужан да у 

позиву за подношење понуда, односно пријава наведе са колико понуђача закључује 

оквирни  споразум, с тим да уколико наручилац не добије унапред одређени број 

прихватљивих понуда, може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача 

односно и са једним;  оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може 

утврдити којим наручиоцима је намењен; уговори о јавној набавци који се закључују на 

основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног 

споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу оквирног 

споразума не мора подударати са трајањем тог оквирног споразума, већ по потреби може 

трајати краће или дуже; правила поступања код закљуења уговора на основу оквирног 

споразума и сл. 

Чланом 19. Закона брише се обавеза наручилаца чија укупна вредност јавних набавки на 

годишњем нивоу, које испуњавају услове за примену електронске лицитације, прелази 

износ од 700.000.000 динара, да успоставе информациони систем и примењује 

електронску лицитацију.Наиме, могућност примене електронске лицитације још увек није 

у Републици Србији развијена упуној мери. Обавезна примена електронске лицитације 

изискује улагање ресурса наручилаца за успостављање информационог система, са друге 

стране исто представља и оптерећење за понуђаче који би учествовали у систему 

електронске лицитације и на крајуу пракси се показало да систем електронске лицитације 

иако је за поменуте наручиоце био прописан као обавеза, из наведених разлога није 

примењиван. Примена електронске лицитације остаје као могућност за све наручиоце, али 

не ствара обавезу коју реално није могуће реализовати. 

Чл. 20. и 21. Закона, прецизирају се питања централизације јавних набавки. Прецизирано 

једа тело за централизоване јавне набавке може бити образовано од стране више 

наручилаца. Такође, брисана је одредба која предвиђа да на одлуку наручиоца, односно 

споразум наручилаца о оснивању тела за централизоване јавне набавке сагласност даје 

Управа за јавне набавке. Пракса показује да је давање сагласности Управе само 

непотребно администрирање, које нема нема никакав суштински значај. Уједно, брисана 

је и одредба која обавезује наручиоце да одлуку о заједничком спровођењу поступка јавне 

набавке достављају на мишљење Управи за јавне набавке. Пракса такође показује да је 

давање мишљења Управе, с обзиром на постојање подзаконског акта који уређује 

садржину одлуке о заједничком спровођењу поступка и објављени Модел одлуке о 

спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, само непотребно трошење 

времена за наручиоце у спровођењу поступка јавне набавке, а уједно непотребно 

администрирање Управе за јавне набавке. Такође, прецизирано је да један наручилац може 

овластити другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне 

набавке или предузме одређене радње у том поступку.Уједно, предвиђено је да предмет 

јавне набавке, услове, начин планирања централизованих јавних набавки и спровођења 

поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа ближе 

уређује Влада. 



Чл.  23. и 24. Закона уређују се питања планирања јавних набавки и покретања поступка 

јавне набавке. ЗЈН је повећао значај фазе планирања јавних набавки, те је регулатива у 

овој области неспорно побољшана. Међутим, изузетно ригидна правила у вези са 

садржином Плана набавки и могућностима његове измене, представљају тежак 

административни терет за наручиоце и онемогућавају ефикасност у спровођењу јавних 

набавки. Наиме, ЗЈН прописује обавезу наручиоца да у плану набавки наведе разлоге и 

оправданост сваке појединачне набавке и начин на који је утврдио процењену вредност 

јавне набавке, да процени вредност набавке укупно и на годишњем нивоу посебно за 

сваку годину, када се закључују вишегодишњи уговори, врсту поступка и сл. 

Такође,првобитно планирана средства за одређену јавну набавку не могу се повећати за 

више од 10 %, осим у случају елементарних непогода, хаварија или ванредних догађаја 

чије наступање не зависи од воље наручиоца, нити је могуће изменити план набавки без 

претходног ребаланса буџета, односно измена финансијског плана, при томе све измене 

морају бити видљиве у односу на основни план и образложене, те достављене Управи за 

јавне набавке и Државној ревизорској институцији, путем апликативног софтвера. На 

крају у погледу планирања излази се из оквира јавних набавки, па је предвиђена обавеза 

детаљног планирања и набавки на које се ЗЈН не примењује.Све ово створило је изузетне 

проблеме у раду нручилаца.Тако, немогућност измене Плана набавки без претходне 

измене финансијског плана или буџета, онемогућава наручиоце да чак и наменски 

располажу средствима која су им одобрена, а у ситуацијама када тачно одређену набавку 

нису предвидели на почетку године.Такође, некада врсту поступка, па и јавну набaвку 

није могуће планирати, нарочито када је у питању преговарачки поступак из члана 36. 

став 1. тачка 3) - хитна набавка која семоже јавити у току целе године, што не може сваки 

пут бити испраћено изменом плана набавки.На овај начин већина поступака по хитности 

не би ни могла бити спроведена, што није суштина ове врсте поступка.Имајући у виду да 

планирање јавних набавки на овако захтеван начин није предвиђено директивама ЕУ, 

нити је виђено у законодавству других земаља, те да је смањење административних 

препрека, од посебног значаја за унапређење система јавних набавки, правила планирања 

набавки сведена су на разумну меру, како у погледу обавезних елемента плана набавки, 

тако и у погледу могућности измена плана набавки. Уједно прописује се објављивање 

планова набавки на Порталу јавних набавки,уместо достављања Управи за јавне набавке и 

Државној ревизорској институцији путем апликативног софтвера, који представља 

додатно оптерећење. На овакав начин се обезбеђује потпуна транспарентност. 

У спровођењу јавних набавки, проблем настаје и код услова за покретање поступка јавне 

набвке, нарочито код набавки, које се требају реализовати у вишегодишњем периоду (које 

закон недвосмислено предвиђа), имајући у виду да наручилац доноси/усваја 

једногодишњи буџет, односно финансијски план и нема могућност да у тренутку 

покретања поступка има обезбеђена потребна средства за наредне године. Узимајући у 

обзир трајање поступака, наручиоци често имају потребу да поступак покрену у текућој 

години, како би се са реализацијом благовремено започело у наредној години, те је у 

оваквим случајевима неопходно недвосмислено предвидети могућност да се поступак 

јавне набавке покрене у једној буџетској години, иако средства нису обезбеђена у 

финансијском плану за ту годину, с тим да уговором о јавној набавци обавезе које 

наручилац преузима морају бити уговорене у складу са прописима којима се уређује 

буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 



Чланом 25. Закона прецизирано је да одлука о покретању поступка, уколико је предмет 

јавне набавке обликован по партијама, поред укупне процењене вредности јавне набавке 

садржи и процењену вредност за сваку партију посебно, а што је од значаја за утврђивање 

прихватљивости понуда. 

Чланом 26. Закона брисана је одредба која је изазивала нејасноће у пракси с обзиром на 

начин на који је дефинисана, те чињеницу да је задатак чланова комисије за јавну набавку 

да припреме конкурсну документацију. 

Чланом 27. Закона прописане су још четири врсте огласа о јавној набавци, од којих три 

огласа постоје и у важећим одредбама ЗЈН, али нису наведени у члану 55. ЗЈН. Уједно, 

прописано је и обавештење о поништењу поступка јавне набавке као врста огласа, с 

обзиром да у случају заштите права недостаје оглас на основу којег би се јасно могло 

закључити да је јавна набавка поништена у целини (а самим тим и окончана) усвајањем 

захтева за заштиту права од стране наручиоца или Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки.  

Чланом 28. Закона брисана је обавеза објављивања огласа о јавној набавци на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа, имајући у виду да се рокови за 

подношење понуда (пријава) рачунају од дана објављивања позива за подношење понуда 

(пријава)на Порталу јавних набавки, те да практично понуђачи и немају потребу да прате 

огласе на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, а да објављивање 

огласа на овом порталу за наручиоце представља непотребан трошак. С друге стране, 

објављивање огласа о јавној набавци на Порталу јавних набавки је бесплатно за 

наручиоце, а понуђачи такође имају бесплатан и неограничен приступ објављеним 

подацима. 

Чланом 29. Закона мења се члан у вези објављивања претходног обавештења, с обзиром 

да члан 48.Директиве 2014/24/ЕУ не захтева обавезно објављивање овог 

огласа(Претходна информативна обавештења),нити исти везује са вредношћу (будућих) 

уговора, односно са процењеном вредношћу јавне набавке. ПремаДирективи 2014/24/ЕУ, 

објављивање претходног обавештења наручиоцу омогућава само да, након прописно 

објављеног претходног обавештења, скрати рок за подношење понуда, те је у том правцу и 

коригована одредба члана 59. ЗЈН, а у вези са одредбом члана 95. ЗЈН која предвиђа 

могућност скраћења рока за подношење понуда у случају објављивања претходног 

обавештења. Такође, Директива 2014/24/ЕУ не предвиђа правила која одређују тренутак 

када треба објавити претходно обавештење, већ само да мора постојати одређени 

временски размак између објављивања претходног обавештења и објављивања позива за 

подношење понуда, као што је и предвиђено чланом 29. овог Закона. У том погледу је и 

измењен досадашњи члан 59. ЗЈН. 

Чланом 30. Закона садржина конкурсне документације коригована је и усклађена са 

увођењем услуге кредита као изузетка од примене ЗЈН (члан 3. Закона), те се из тог 

разлога бришу одредбе у вези кредитног захтева. Уједно, врши се корекција у погледу 

могућности да једино банкарска гаранција буде средство обезбеђења за испуњење 

уговорних обавеза у случају спровођења поступка јавне набавке чија је процењена 

вредност већа од износа из члана 57. ЗЈН.  

Чланом 31. Закона додато је да заинтересовано лице може, при захтевању додатних 

информација или појашњења од наручиоца у вези са припремањем понуде, да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији. Наведена одредба је даље у вези са чланом 64. овог Закона којим се 



подношење захтева за заштиту права и оспоравање врсте поступка, садржине позива за 

подношење понуда или конкурсне документације везује и за чињеницу да ли је 

подносилац захтева претходно указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. На тај начин доприноси се ефикасности 

поступка јавне набавке, односно благовремено указује наручиоцу да отклони евентуалне 

недостатке, уколико исте постоје у фази док још траје рок за подношење понуда, уместо 

да се поступци накнадно поништавају из разлога који су били и могли бити познати 

знатно раније.  

Чланом 32. Закона прецизира се да наручилац не сме одређивати процењену вредност 

јавне набавке, нити сме делити истоврсну јавну набавку на више набавки с намером 

избегавања примене Закона или правила oдређивања врсте поступка у односу на 

процењену вредност јавне набавке. Уједно, дефинише се да је истоврсна јавна набавка 

набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу на природу 

делатности коју обављају могу да је испуне.  

Чл. 33. и 34. Закона, усклађује се начин утврђивања процењене вредности јавне набавке у 

складу са Директивама ЕУ и брише начин утврђивања процењене вредности јавне набавке 

кредита, с обзиром да се набавке кредита изузимају.  

Чланом 35. Закона, врши се усклађивање са Директивом 2014/24/ЕУ (члан 43), у делу 

одређивања техничких спецификација када наручилац намерава да набави добра, услуге 

или радове са специфичним еколошким, друштвеним или другим карактеристикама, тако 

да може у техничким спецификацијама, критеријумима за доделу уговора или условима за 

извршење уговора, захтевати одређене ознаке као доказ да добра, услуге или радови 

одговарају траженим карактеристикама, под прописаним условима. 

Чл. 36-39. Закона брише се један од обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

и то да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда. Овај услов за учешће доводио 

је, у значајном броју случајева, до неприхватљиве понуде иако је понуђач дати услов 

испуњавао (понуђач нема изречену меру забране обављања делатности), само из разлога 

што је доказ био „неисправан“ у погледу датума који је наведен у достављеној потврди.   

Уједно, уводи се могућност да наручилац у свим поступцима јавних набавки може да 

тражи од понуђача изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове, уместо доказа у погледу испуњености услова за учешће, с 

тим да ће у том случају наручилац пре доношења одлуке о додели уговора затражити од 

најповољнијег понуђача да достави копију тражених доказа, а има могућност и да затражи 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. При томе, наручилац 

може и од осталих понуђача да затражи достављање свих или појединих доказа. На тај 

начин се даље поједностављује поступак јавне набавке, смањују се трошкови прибављања 

доказа за понуђаче, посебно имајући у виду да у Регистар понуђача не могу да се упишу 

сви потенцијални понуђачи, већ пре свега предузетници и правна лица. Ова измена се 

предвиђа са циљем да већи број понуђача учествује у поступцима јавне набавке, да се 

смањи непотребно одбијање понуда као неприхватљивих у ситуацијама када су докази 

неисправни из чисто формалних разлога, а са циљем јачања конкуренције на тржишту 

јавних набавки и повећања економичности и ефикасности јавних набавки. 

Одредбом члана 37. Закона се прецизира да финансијски капацитет у виду годишњег 

прихода, уколико секао додатни услов за учешће захтева од потенцијалних понуђача, не 

сме да буде већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. На тај начин се 



наручиоцу указује у ком правцу максимално може да иде при одређивању овог додатног 

услова за учешће (захтеваног годишњег прихода понуђача), а што уједно представља даље 

усклађивање са чланом 58.Директиве 2014/24/ЕУ. Уједно, постављање лимита спречава 

наручиоца да неоправдано поставља високе захтеве у погледу одређивања финансијског 

капацитета понуђача као услова за учешће у поступку јавне набавке. Изузетак од овог 

правила могућ је само изузетно када је то неопходно због посебних ризика повезаних са 

предметом јавне набавке. 

Одредбом члана 39. Закона коригује се обавезна садржина споразума којим се понуђачи из 

групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, с 

обзиром на случајеве из праксе у којима је понуда одбијана као неприхватљива из разлога 

који су у вези са садржином овог споразума. Као обавезна садржина споразума остају 

подаци који и јесу битни за извршење уговора, док то не спречава уређивање и других 

питања уколико су исти неопходни. 

Чл. 40. и 41. Закона уређују се питања примене негативних референци као могућност за 

наручиоце, а не као обавеза како је било уређено. Наиме, у пракси су настали проблеми у 

вези са практичном применом негативних референци, како код самих наручилаца, тако и у 

поступању надлежних институција у вези са утврђивањем негативне референце и 

уписивањем на Списак негативних референци. Тако су поједини наручиоци обавестили 

Управу за јавне набавке да су у поступку јавне набавке добили само једну понуду (при 

томе, један од понуђача се појављује као једини на тржишту за дати предмет набавке), да 

имају потребу за закључењем уговора, а да с друге стране тај понуђач има негативну 

референцу из претходног периода код наручиоца, те да би по одредбама ЗЈН наручилац 

понуду датог понуђача морао да одбије. У том случају, наручилац практично долази у 

ситуацију да не може да обезбеди потребан предмет набавке и обављање својих 

надлежности.Наиме, одредбе које се односе на негативне референце потребно јеускладити 

са судском праксом Европског суда правде. Директиве ЕУ предвиђају могућност одбијања 

понуде понуђача који није испуњавао своје уговорне обавезе по претходно закљученим 

уговорима о јавним набавкама, али не и обавезу.При томе понуђачу је омогућено да 

пружи доказе да је поуздан да изврши уговор, без обзира на постојање неког од разлога за 

искључење из претходног периода, односно наручилац има могућност да не одбије 

понуђача ако утврди да му тај понуђач може извршити уговор о јавној набавци.С обзиром 

да ригорозне мере које прописује ЗЈН у погледу одбијања понуде у случају постојања 

негативне референце не доприносе рационалном поступању наручиоца,  предвиђено је 

одбијање понуде у случају постојања негативне референце само као могућност, те у том 

смислу није потребно водити списак негативних референци, тако да су правила у вези 

списка негативних референци брисана. 

Чл. 42. и 43. Законапрецизира се начин доделе уговора у ситуацији када постоје две или 

више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом. Уједно,у члану 85. 

ЗЈН, као елементи критеријума додају сесоцијални критеријуми и трошкови животног 

циклуса, а све у циљу даљег усклађивања са директивама ЕУ и подстицања промоције 

социјалних критеријума при доношењу одлука о јавним набавкама и трошкова животног 

циклуса предмета набавке.  

Чл. 44. и 45. Законауређују се рокови у поступку јавне набавке у циљу даљег усклађивања 

са директивама ЕУ, а ради постизања ефикасности поступка јавне набавке. Тако рок за 

подношење понуда у отвореном поступку, односно пријава у рестриктивном и 

квалификационом поступку и конкурентном дијалогу не може бити краћи од 35 дана, ако 



је реч о јавним набавкама изнад вредности из члана 57. ЗЈН, а ако је за наведене набавке 

објављено претходно обавештење, рок се може скратити на 20 дана, под условом да је 

наручилац објавио претходно обавештење у року од најмање 35 дана, а највише 12 месеци 

пре објављивања позива. Такође, за набавке чија је процењена вредност нижа од граничне 

вредности из члана 57. ЗЈН, прописана је могућност скраћења рока на 15 дана, под 

условом да је наручилац објавио претходно обавештење у року од најмање 35 дана, а 

највише 12 месеци.Такође прецизира се да уколико наручилац спроводи преговарачки 

поступак из члана 35. став 1. тачка 1) Закона и одлучи да позове само и све понуђаче који 

су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 

конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим,одређује 

рок примерен времену потребном за допуну понуде.  

Чланом 46. Закона прецизира се да записник о отварању понуда мора да садржи 

процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију. Уједно, имајући у 

виду да наручиоци у пракси нису знали како да поступају са неблаговременом понудом, 

предвиђено је да наручилац неблаговремену понуду по окончању поступка отварања 

врати неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Чланом 47. Закона уређује се обавезна садржина извештаја о стручној оцени  понуда, тако 

што се бришу као обавезни елементи: подаци из плана набавке који се односе на 

предметну јавну набавку;евентуална одступања од плана набавки са образложењем;ако је 

спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлози и околности 

које оправдавају примену тог поступка;ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са 

другим наручиоцем у складу са чланом 50. Закона, основни подаци о том наручиоцу; ако 

је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали 

подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним 

поступцима обезбеди конкуренција у поступку; ако су све понуде неодговарајуће или 

неприхватљиве мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење таквих 

понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност. Ово све због потребе 

смањења административног оптерећења, а наведени подаци нису од значаја за стручну 

оцену понуда. 

Чланом 48. Закона предвиђено је да наручилац може доделити уговор понуђачу чија 

понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од 

упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 

процењене вредности јавне набавке, без обзира која врста поступка је спроведена.Наиме, 

ЗЈН предвиђа обавезу одбијања неприхватљивих понуда, те тако и понуда које прелазе 

износ процењене вредности јавне набавке. Изузетак је предвиђен у члану 107. став 4. ЗЈН, 

и подразумева могућност да наручилац под одређеним условима изабере понуду чија је 

понуђена цена изнад процењене вредности јавне набавке, али само у отвореном 

поступку.Имајући у виду да су сви поступци јавних набавки транспарентни, непотребно је 

обавезивати наручиоце да одбијају понуде, уколико је понуда тренутно на тржишту 

најповољнија, под условом да наручилац поседује финансијска средства и за дату разлику. 

У супротном, наручилац поново спроводи поступак јавне набавке, губи време и ресурсе, а 

по правилу у новом поступку ће поново добити исту цену. 

Чл. 49. до 51. Закона предвиђено је да одлука о додели уговора садржи податке из 

извештаја о стручној оцени понуда и да се објављује на Порталу јавних набавки, као и 

одлука о обустави поступка јавне набавке. Уједно, предвиђена је могућност да ако 

поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује 



заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује 

тајност података, ти подаци из одлуке се не морају објавити, с тим да је наручилац дужан 

да одлукуу изворном облику достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 

институцији.Објављивање одлуке о додели уговора/одлуке о обустави поступка на 

Порталу јавних набавки, и рачунање рокова за заштиту права од дана објаве одлуке на 

Порталу, уместо достављања понуђачима убрзава поступак и отклања ризик одбијања 

пријема одлуке од стране понуђача и проблем рачунања рокова с тим у вези.На овај начин 

постиже се даља ефикасност у спровођењу поступака јавних набавки. Такође, прецизира 

се обавеза наручиоца да уговор о јавној набавци достави понуђачукојем је уговор додељен 

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

Чланом 52. Закона уређује се могућност измене уговора током његовог трајања. 

Предвиђена је и могућност да наручилац након закључења уговора о јавној набавци без 

спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности 

из члана 39. став 1. Закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, 

енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и 

прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. Наведено 

решење пружа могућност наручиоцу да када има објективну потребу да повећа обим 

предмета набавке исто учини без дуготрајних процедура јавних набавки, а при томе се 

обезбеђује потпуна транспарентност на начин што је наручилац дужан да информације о 

томе објави на Порталу јавних набавки, што оставља могућност надлежним 

институцијама и заинтересованој јавности праћење поступања наручилаца и предузимање 

одговарајућих мера. Наведено решење је у складу са чланом72. Директиве 2014/24/ЕУ. 

Чл. 53. - 55. Закона у складу са Директивом 2014/25/ЕУ, код утврђивања статуса 

наручилаца у области водопривреде,енергетике, саобраћаја и поштанских услуга из члана 

117. став 1. тачка 2), прецизира се да искључиво или посебно право које је додељено на 

основу објективних критеријума, на транспарентан начин у поступку у којем је извршено 

јавно објављивање, применом прописа о јавним набавкама, јавно приватном партнерству и 

концесијама или другом поступку у којем су примењени објективни критеријуми и 

обезбеђена тарнспарентност и јавно објављивање, не сматра се искључивим или посебним 

правом у смислу става 1. тачка 2) овог члана. Такође, брише се обавеза утврђивања списка 

наручилаца који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“и на Порталу 

јавних набавки. Недоумице које се односе на изузећа у погледу набавке енергије и горива 

за производњу енергије се прецизирају, а гранична вредност за јавне набавке мале 

вредности у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга  одређује 

се на 10.000.000 динара. 

Чланом 56. Закона уређене су јавне набавке ради отклањања последица елементарних 

непогода и техничко – технолошких несрећа -удеса. Наиме, важећи Закон о јавним 

набавкама, осим изузећа од примене тог закона, поред осталог и у случају набавки које се 

спроводе ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних 

непогода или техничко-технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или 

здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од 

таквих непогода ( члан 7. став 1. тачка 3) Закона).  

Није потребна посебна аргументација да би се оправданост и основаност изузимања ових 

случајева од примене Закона објаснили. Разорне последице које наведени догађаји изази-



вају, како на животе и здравље људи, тако и на објекте, постројења, уређаје и другу 

имовину веће вредности, који служе за обезбеђивање основних животних услова, упућују 

на закључак  да је у свим тим ситуацијама неопходно хитно предузимање мера и активно-

сти,  пре свега, непосредно по наступању тих догађаја ради отклањања непосредне опа-

сности за безбедност и здравље људи, тако и ради обезбеђивања неопходних услова за 

трајније збрињавање људи ( хитна набавка шатора, хране, лекова, воде за пиће, 

дезинфекцију и дезинсекцију поплављених објеката ради спречавања појаве и ширења 

заразних болести и слично). 

Наравно, хитност у поступању у оваквим ситуацијама неопходна је и после престанка 

непосредне опасности од елементарне непогоде, јер је потребно обновити или изградити 

порушене објекте грађана, обновити пољопривредно земљиште оштећенои услед дејства 

елементарне непогоде, обезбедити услове за настгавак производње и других делатности 

које су обустављене услед дејства елементарне непогоде или техничко-технолошке 

несреће. На ове случајеве не односи се изузеће од примене Закона о јавним набавкама , 

мада је у досадашњој пракси било случајева да су се сви радови и све набавке подводиле 

под изузеће од примене тог закона, што је имало за последицу велике злоупотребе и 

неконтролисано коришћење јавних средстава која су буџетом опредељивана за те намене, 

неквалитетно извођење радова на санацији, реконструкцији и изградњи објеката 

инфраструктуре, због одсуства конкурентности, јавности и транспарентности избора 

извођача радова.Ради спречавања наведених појава, одмах након поплава великих 

размера, које су се догодиле у мају месецу 2014. године у Републици Србији, али и ради 

контролисаног отклањања свих последица поплава у смислу једнаког и равноправног 

положаја свих угрожених субјеката који припадају истој групацији, као и у смислу 

наменског коришћења средстава опредељених и обезбеђених из различитих извора за те 

намене, донет је Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени 

гласник РС“, број 75/2014). У том смислу, наведеним законом уређено је , поред осталог и 

питање обезбеђивања средстава за отклањање последица поплава, и то посебно извори 

средстава, начин коришћења средстава, раздео и начин исказивања средстава, начин 

плаћања, регистар плаћања по уговорима, извештавање Канцеларије за помоћ и обнову 

поплављених подручја  о финансијској и нефинансијској помоћи коју су примили други 

корисници јавних средстава  и извештавање Народне скупштине и Владе о  финансијској 

и нефинансијској помоћи коју су примили други корисници јавних средстава  и о 

приливима и одливима средстава намењених за отклањање последица на подручјима 

погођеним поплавама који се реализују преко Канцеларије. Истовремено, одредбама чл. 

12 до 18. наведеног закона, посебно је уређено питање поступка јавне набавке који се као 

правило примењује (отворени поступак из Закона о јавним набавкама) и начина 

спровођења тог поступка на јавне набавке које се у овим областима спроводе ( прописана 

су одређена одступања у погледу обавезе наручиоца, односно понуђача, које у редовном 

поступку имају, а све са циљем обезбеђивања хитности, без довођења у питање примене 

свих пет основних начела јавних набавки). 

У досадашњој примени наведеног закона, обезбеђена је  доследна примена прописаних 

правила, а за оне који су, из само њима познатих разлога, избегавали примену наведеног 

закона и Закона о јавним набавкама, у случајевима када за то није било основа у оба 

закона, рефундирање тако утрошених средстава тешко се остварује.Закон о отклањању 

последица поплава у Републици Србији, поред тога што је  по својој природи lex specialis, 

јесте и закон темпоралног карактера (престаје да важи  31. децембра 2015. године), а 



питање превенције и планског деловања у спречавању последица елементарних непогода 

и несрећа, односно питање управљања ризицима у таквим ситуацијама. треба да буде 

предмет уређивања закона који је у припреми и који ће ову област уређивати на системски 

начин, основано се поставља питање законског уређивања појединих питања на нешто 

другачији начин ( којим се обезбеђује хитно поступање), која се односе на спровођење 

отвореног поступка јавних набавки за потребе отклањања последица елементарних 

непогода и несрећа. 

Поред тога, одредба члана 7. став 1. тачка3) Закона о јавним набавкама, која се односи на 

изузеће од примене тог закона у случају елементарних непогода и техничко-технолошких 

несрећа, формулисана је на уопштен начин, без битних елемената који би определили који 

су то случајеви на које се то изузеће односи, што има за последицу примену те одредбе на 

различите начине, по правилу, прешироко тако да се већина набавки у наведеним 

ситуацијама, по схватању великог броја наручилаца, примењује прешироко и на тај начин 

ограничење у смислу изузећа губи смисао.  

Имајући у виду изнето, као и околност да је систем јавних набавки у Републици Србији 

уређен једним законом и то Законом о јавним набавкама, и да нема примера да се јавне 

набавке у појединим областима уређују другим законима ( и тамо где је то урађено, 

Уставни суд је у кратком временском периоду укинуо те одредбе), намеће се као 

неминовност потреба допуне Закона о јавним набавкама, додавањем новог поглавља у 

коме би биле систематизоване све одредбе које се односе на посебности спровођења 

јавних набавки ради отклањања последица елементарних непогода и других несрећа, уз 

истовремено прецизирање случајева који се у смислу члана 7. Став 1. тачка 3) Закона о 

јавним набавкама сматрају изузецима, односно  на које се тај закон не примењује. 

Чл. 57. – 59. Закона, у циљу смањивања административних захтева, предложено је да 

Управа за јавне набавке сачињава годишњи извештај о јавним набавкама, не и 

полугодишњи, имајући у виду да Управа за јавне набавке на основу достављених 

тромесечних извештаја наручилаца припрема збирни тромесечни извештај о спроведеним 

поступцима и закљученим уговорима који објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. С обзиром на повећање лимита за јавне набавке мале вредности, 

обавеза наручиоца да има најмање једног службеника за јавне набавкевезује се за укупну 

вредност планираних јавних набавки на годишњем нивоу већу од петоструког износа из 

члана 39. став 1. Закона.У складу са предложеним изменама и допунама, усклађене су и 

надлежности Управе за јавне набавке. 

Чланом 60. Закона врши се усклађивање са одредбом члана 41. Закона којим је брисан 

члан 83. ЗЈН који се односи на списак негативних референци, те је с тим у вези и 

извршено брисање одлучивања Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) о жалби против закључка Управе 

за јавне набавке, с обзиром да доношење таквог закључка више није ни предвиђено. 

Чланом 61. Закона брисана је обавеза да вештак за јавне набавке положи стручни испит за 

службеника за јавне набавке, с обзиром да је већ прописано да су вештаци за јавне набавке 

лица која су уписана у регистар сталних судских вештака, а што подразумева да поседују 

стручна знања и практична искуства у одређеној области вештачења и да испуњавају 

услове предвиђене Законом о судским вештацима. При томе, потреба ангажовања вештака 

за јавне набавке у раду Републичке комисије нису знања из области јавних набавки, 

којима располаже Републичка комисија, већ посебна стручна знања из области која је 

предмет вештачења.  



Чланом 62. Закона брише се обавеза да председник већа у Републичкој комисији буде 

искључиво лице које испуњава услове за избор за судију основног суда, с обзиром да 

такво решење у пракси у поступку заштите права утиче на ефикасност рада, посебно што 

ЗЈН прописује услове за избор свих чланова Републичке комисије, те да се одлуке о 

заштити права доносе већином гласова свих чланова већа. 

Чланом 63. Закона уместо достављања два шестомесечна извештаја о раду Републичке 

комисије Народној скупштини предвиђено је достављање годишњег извештаја о раду 

Републичке комисије. 

Чланом 64. Закона прецизира се активна легитимација за подношење захтева за заштиту 

права, како би се спречила злоупотреба у подношењу захтева за заштиту права од стране 

лица која нису понуђачи у поступку јавне набавке, односно од стране лица која не би 

могла да закључе уговор и исти изврше. У том погледу активна легитимација за 

заинтересовано лице се ограничава на лице које има или је имало интерес за доделу 

уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и које је 

претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

Закона. То је једна од мера која треба да допринесе ефикасности поступка јавне набавке и 

да спречи подношење захтева за заштиту права у циљу да се само наручиоцу заустави 

поступак јавне набавке, што даље утиче на пролонгирање прибављања потребних 

предмета набавки и непотребно додатно ангажовање ресурса Републичке комисије. 

Чланом 65. Закона прецизирају се одредбе у вези начина подношења захтева за заштиту 

права (захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији), уводи правило да се захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације може поднети 

уколико је подносилац захтева у складу са одредбом члана 31. овог Закона претходно 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. На тај начин, као што је већ и поменуто, доприноси се ефикасности поступка 

јавне набавке, односно благовремено указује наручиоцу да отклони евентуалне 

недостатке, уколико исте постоје у фази док још траје рок за подношење понуда, уместо 

да се поступци накнадно поништавају из разлога који су били и могли бити познати 

знатно раније. 

Уједно, прецизирано је правило које је већ успостављено у раду Републичке комисије, а 

које спречава наручиоца да након истека прописаних рокова за подношење захтева за 

заштиту права (седам дана пре истека рока за подношење понуда, односно три дана у 

поступку јавне набавке мале вредности и квалификационим поступку)врши измене 

конкурсне документације које нису праћене продужењем рока за подношење понуда. 

Врши се и измена у погледу дана од ког се рачунају рокови за заштиту права након 

доношења одлука наручиоца (одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка), те се 

уместо досадашњег рачунања рокова од дана пријема одлуке од стране понуђача, као ново 

правило предвиђа рок од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. На тај 

начин се убрзава поступак јавне набавке и уједно отклања ризик непотребног 

пролонгирања поступка изазваног одбијањем пријема одлука од стране понуђача, а што је 

констатовано у пракси. При томе садржина одлука наручиоца постаје потпуно 

транспарентна, као што је то од почетка примене ЗЈН случај са одлукама о додели уговора 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда. Уједно се 

предвиђа да поднети захтев за заштиту права нема аутоматски суспензивно дејство, а што 

је даље прецизирано наредном одредбом Закона. 



Чланом 66. Закона прецизира се на који начин поднети захтев за заштиту права нема 

аутоматски суспензивно дејство. Тако, уколико је захтевом за заштиту права оспорена 

врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, 

наручилац и поред поднетог захтева може да настави са спровођењем поступка јавне 

набавке (нпр. да отвори понуде, да комисија за јавну набавку припреми извештај о 

стручној оцени понуда), али не може да донесе одлуку о додели уговора (закључењу 

оквирног споразума), одлуку о обустави поступка јавне набавке или одлуку о признавању 

квалификације док се не донесе одлука о поднетом захтеву. На тај начин се отклањају 

последице очигледног неблаговременог подношења захтева за заштиту права (нпр. 

подношење захтева за заштиту права на дан отварања понуда иако је рок за његово 

подношење у отвореном поступку седам дана пре истека рока за подношење понуда), 

односно случајеви из праксе да се у новом продуженом року за подношење понуда, након 

одбијања захтева за заштиту права од стране Републичке комисије, поново подносе 

захтеви за заштиту права иако није дошло до измена конкурсне документације.Уколико је 

захтевом за заштиту права оспорена одлука о додели уговора, наручилац не може 

закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту 

права. Суспензивност захтева се не примењује, као што је то већ и сада предвиђено ЗЈН, у 

случајевима спровођења тзв „хитних набавки“ (преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 3) ЗЈН).   

Уједно, пружа се могућност да одговорно лице наручиоца донесе одлуку о додели уговора 

или да закључи уговор, пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, 

уколико би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у 

извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању 

наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке. У том случају наручилац донеси 

одлуку којом образлаже испуњеност прописаних услова, те исту објављује на Порталу 

јавних набавки и без одлагања доставља Републичкој комисији. У случају да наручилац 

злоупотребљава ово право (нпр. приступа закључењу уговора иако је очигледно да је 

захтев за заштиту права основан и да ће доћи до његовог усвајања), последица је 

ништавост уговора о јавној набавци.Уколико би задржавање активности наручиоца у 

поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило 

интерес Републике Србије, одлуку о наставку активности на предлог наручиоца, доноси 

Републичка комисија. 

Уколико би наручилац ипак одлучио да након пријема захтева за заштиту права заустави 

даље активности, у том случају би у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права, 

које се објављује на Порталу јавних набавки, навео да зауставља даље активности до 

доношења одлуке о поднетом захтеву. 

Чланом 67. Закона прецизира се да наручилац који не усваја захтев за заштиту права, већ 

комплетну документацију доставља Републичкој комисији ради даљег одлучивања, има 

обавезу да се у одговору који доставља Републичкој комисији изјасни на све наводе 

захтева за заштиту права. У овој одредби се уједно прецизирају даље могућности и 

поступање уколико наручилац усвоји захтев за заштиту права али не и све наводе из 

поднетог захтева. У том случају, подносилац захтева може у погледу тих навода у року од 

три дана од дана пријема решења наручиоца да настави поступак пред Републичком 

комисијом.   

Чланом 68. Закона врши се усклађивање са одредбом претходног члана Закона. 



Чланом 69. Закона предвиђено је повећање износа таксе за поднети захтев за заштиту 

права. Наведена одредба не утиче на спречавање подношења захтева за заштиту права, с 

обзиром да подносилац захтева којем је усвојен захтев има право на надокнаду трошкова 

поступка заштите права, а самим тим и пуног износа таксе који је уплаћен за поднети 

захтев. 

Чланом 70. Закона се врши усклађивање са изменама претходних одредби Закона. 

Чланом 71. Закона предвиђа се да је рок за одлучивање Републичке комисије о поднетом 

захтеву за заштиту права 20 дана од дана пријема комплетне документације потребне за 

утврђивање чињеничног стања и одлучивање. 

Чланом 72. Закона брише се претпоставка да је подносилац захтева, чија су три захтева за 

заштиту права одбијена у периоду од шест месеци непрекидно, злоупотребио захтев за 

заштиту права, с обзиром да исто није прави показатељ злоупотребе захтева за заштиту 

права. 

Чланом 73. Закона прецизирају се и усклађују одређене одредбе у вези прекршаја имајући 

у виду измене предвиђене овим Законом.  

Чланом 74. Закона врши се прецизирање и усклађивање у Прилогу 1 у складу са изменама 

предложеним у претходним одредбама Закона. 

Чланом 75. Закона врши се измена тако што се досадашњи Прилог 2, који се односио на 

предмете јавних набавки које спроводи Управа за заједничке послове републичких органа, 

брише с обзиром да је чланом 21. Закона предвиђено да се предмети јавне набавке за које 

се спроводе централизоване набавке од стране Управе за заједничке послове, поред 

осталог, уређују подзаконским актом који доноси Влада. Уместо наведеног, садржина 

Прилога 2 према овој одредби Закона јесу услуге за које се према одредби члана 39а 

спроводи поступак јавне набавке мале вредности без обзира на процењену вредност јавне 

набавке. Тиме се врши даље усклађивање са чл. 74-76. Директиве2014/24/ЕУ којима се 

предвиђа да одређене услуге подлежу поједностављеном режиму набавке, који 

подразумева само примену начела транспарентности (,,еx ante“ и ,,ex post“) и 

недискриминације. 

Чланом 76. Закона врши се корекција у садржини појединих огласа о јавној набавци и 

уједно предвиђа садржина огласа који су додатно предвиђени у одредби члана 27. Закона. 

Чл. 77-81. Закона предвиђене су прелазне и завршне одредбе, односно рок за доношење 

подзаконских аката у складу са одредбама овог Закона,као и ступање на снагу и почетак 

примене овог закона. Уједно, прецизира се да се на поступке јавних набавки започете до 

дана ступања на снагу овог закона примењују прописи по којима су започети, као и да се 

на поступке заштите права започете до дана ступања на снагу овог закона примењују 

прописи по којима су започети поступци јавних набавки на које се заштита права односи. 

 

IV.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење овог Закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства у 

буџету РС. 
 
 
 
 
V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 



Наручилац 

Члан 2. 

Наручилац у смислу овог закона је: 

1) корисник буџетских средстава, организација за обавезно социјално 

осигурање и њени корисници, у смислу закона којим се уређује буџетски систем; 

ДРЖАВНИ ОРГАН, ОРГАН ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ОРГАН ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ; 

2) правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем 

интересу, А КОЈЕ НЕМА ИНДУСТРИЈСКИ ИЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ КАРАКТЕР, 

уколико је испуњен неки од следећих услова: 

(1) да се више од 50 % финансира из средстава наручиоца; 

(2) да надзор над радом тог правног лица врши наручилац; 

(3) да више од половине чланова органа управљања тог правног лица, чине 

представници наручиоца; 

3) јавно предузеће. 

Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија и Управе за јавне набавке 

на почетку буџетске године утврђује списак наручилаца.  

ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА И 

УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УТВРЂУЈЕ СПИСАК НАРУЧИЛАЦА ИЗ СТАВА 1. 

ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА. 

Списак наручилаца објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на Порталу 

јавних набавки. 

Лица која нису на списку из става 2. овог члана, а која испуњавају услове из става 1. овог 

члана дужна су да примењују овај закон. 

Значење израза 

Члан 3.  

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) јавна набавка је набавка добара, услуга или радова од стране наручиоца, на 

начин и под условима прописаним овим законом; 

2) уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или 

електронској форми између наручиоца и понуђача у складу са спроведеним поступком 

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

2) УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈЕ ТЕРЕТНИ УГОВОР ЗАКЉУЧЕН У ПИСАНОЈ 

ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИЗМЕЂУ ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ПОНУЂАЧА И ЈЕДНОГ 

ИЛИ ВИШЕ НАРУЧИЛАЦА, КОЈИ ЗА ПРЕДМЕТ ИМА НАБАВКУ ДОБАРА, 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА; 

3) понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга 

или извођење радова; 

4) подносилац пријаве је лице које је у првој фази рестриктивног поступка, 

конкурентном дијалогу или у квалификационом поступку поднело пријаву; 

5) заинтересовано лице је свако лице које имa интерес да закључи конкретан 

уговор о јавној набавци ИЛИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ; 



6) кандидат је лице коме је у првој фази рестриктивног и квалификационог 

поступка, односно конкурентног дијалога призната квалификација;  

7) добављач је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о 

јавној набавци; 

8) послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка 

јавне набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну 

набавку; израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда 

уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други послови који су 

повезани са поступком јавне набавке; 

9) лице запослено на пословима јавних набавки је лице које је ангажовано на 

пословима планирања, спровођења и извршења јавних набавки у радном или ван радног 

односа у смислу закона којим се уређују радни односи; 

10) представник наручиоца је члан управног или надзорног одбора наручиоца, 

руководилац наручиоца КОМЕ СУ ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ, 

одговoрно лице наручиоца и лице запослено на пословима јавних набавки; 

11) повезана лица су супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој 

линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, 

сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између 

којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим 

се уређује порез на добит правних лица; 

12) истоврсна добра су добра која имају исту намену и својства и припадају истој 

групи добара у општем речнику набавке; 

13) истоврсне услуге су услуге које имају исту намену и својства и припадају истој 

категорији у оквиру Прилога 1; 

14) истоврсни радови су радови који имају исту намену и својства и припадају 

истој групи радова у општем речнику набавке, односно истој групи делатности у оквиру 

Сектора Ф, у Уредби о класификацији делатности, („Службени гласник Републике 

Србије“, број 54/2010), као и радови који се изводе на истој непокретности, односно према 

једном пројекту; 

15) 12) отворени поступак је поступак у којем сва заинтересована лица могу 

поднети понуду; 

16) 13) рестриктивни поступак је поступак који се спроводи у две фазе и у којем у 

другој фази понуду могу поднети само кандидати; 

17) 14) квалификациони поступак је поступак који се спроводи у две фазе, тако 

да сва заинтересована лица могу поднети пријаву за све време важења листе кандидата, а 

наручилац им под условима из конкурсне документације признаје квалификацију сваких 

шест месеци и позива да поднесу понуду у другој фази поступка; 

18) 15) преговарачки поступак је поступак у којем наручилац непосредно 

преговара са једним или са више понуђача о елементима уговора о јавној набавци; 

19) 16) конкурентни дијалог је поступак у којем сва заинтересована лица могу 

поднети пријаву, а са лицима којима призна квалификацију (кандидати) наручилац води 



дијалог ради проналажења решења које ће задовољити његове потребе, позивајући 

кандидате да поднесу понуде на основу усвојеног, односно усвојених решења; 

20) 17) oквирни споразум је споразум између једног или више наручилаца и једног 

или више понуђача, којим се утврђују битни услови уговора о јавној набавци, као што је 

цена, количина, рок и сл, као и услови и критеријуми на основу којих ће се бирати 

најповољнија понуда, односно закључивати уговори о јавној набавци; 

21) 18) систем динамичне набавке је поступак електронске набавке стандардних 

добара и услуга које су опште доступне на тржишту и задовољавају потребе наручиоца, 

који је отворен за сва заинтересована лица која поднесу почетну понуду која задовољава 

техничке спецификације, и који је ограничен на одређени временски период; 

22) 19) конкурс за дизајн је поступак који наручилац примењује ради добијања 

дизајна или пројекта најчешће у области урбанистичког планирања, архитектуре и 

грађевинарства, инжењерства или информатике, при чему избор дизајна врши унапред 

образован жири, након спроведеног такмичења;  

23) јавна набавка мале вредности је набавка истоврсних добара, услуга и радова 

чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од вредности одређене овим 

законом; 

          20) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈЕ НАБАВКА ЧИЈА ПРОЦЕЊЕНА 

ВРЕДНОСТ НИЈЕ ВЕЋА ОД ВРЕДНОСТИ ОДРЕЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ; 

24) 21) искључиво право је право на основу којег одређено лице једино може 

обављати одређену делатност на одређеном географском подручју, а које је додељено или 

произилази из закона, посебног прописа или појединачног акта, односно уговора или 

споразума, који је донела, односно закључила Република Србија, територијална 

аутономија или локална самоуправа;  

25) 22) посебно право је право на основу којег одређена лица могу обављати 

одређену делатност на одређеном географском подручју, а које је додељено или 

произилази из закона, посебног прописа или појединачног акта, односно уговора или 

споразума, који је донела, односно закључила Република Србија, територијална 

аутономија или локална самоуправа; 

26) 23) мрежа је скуп непокретних ствари које су међусобно повезане, намењених 

преносу материје, електронских сигнала и енергије ради њихове дистрибуције 

корисницима и одвођења од корисника, као и скуп ствари намењених кретању превозних 

средстава ради пружања услуга корисницима; 

27) 24) понуђена цена је цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у 

динарима, у коју су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и 

који су одређени конкурсном документацијом; 

28) 25) упоредива тржишна цена је цена на релевантном тржишту узимајући у 

обзир предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне документације 

као што су начин плаћања, количине, рок испоруке, рок важења уговора, средство 

обезбеђења, гарантни рок и сл; 

29) 26) критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и 

оцењивање понуда; 



30) 27) пријава је захтев заинтересованог лица за учествовање у првој фази 

рестриктивног поступка, квалификационом поступку и конкурентном дијалогу;  

31) 28) благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у 

року одређеном у позиву за подношење понуда; 

32) 29) одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све техничке спецификације; 

33) 30) прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није 

одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке; 

34) 31) попуст на понуђену цену је метод одређивања цене који понуђач може 

понудити у понуди само кадa је предмет јавне набавке обликован у више партија, а 

наручилац тај метод не може предвидети у конкурсној документацији као елемент 

критеријума; 

35) 32) јавна набавка по партијама је набавка чији је предмет обликован у више 

посебних истоврсних целина и која је као таква означена у позиву за подношење понуда и 

конкурсној документацији;  

36) 33) електронска понуда је понуда или део понуде коју понуђач доставља 

наручиоцу у електронском облику и као таква мора да буде предвиђена конкурсном 

документацијом, да испуњава правила електронског пословања према посебним 

прописима и да са осталим деловима понуде истог понуђача чини недвосмислену целину; 

37) 34) електронска лицитација је надметање међу понуђачима у поступку јавне 

набавке кроз давање нових, повољнијих понуда електронским путем, које наручилац 

рангира помоћу метода за аутоматско оцењивање; 

38) 35) општи речник набавке је референтни систем класификације предмета 

јавне набавке, примењив на уговоре о јавним набавкама, којим се истовремено обезбеђује 

усклађеност са другим постојећим класификацијама. 

2. Предмет уговора о јавној набавци 

Набавке на које се закон не примењује 

Члан 7. 

Одредбе овог закона наручиоци не примењују на: 

1) набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају 

наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет 

јавне набавке;  

2) набавке које се спроводе, односно финансирају: 

(1) по основу међународног споразума који се односи на добра, услуге или 

радове намењене заједничком коришћењу или примени од стране држава потписница; 

(2) из средстава страних кредита (зајмова) добијених, од међународних 

организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из 

међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и 

финансијских институција; 



3) ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних 

непогода или техничко – технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или 

здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од 

таквих непогода; 

4) набавке чија је искључива и непосредна намена обављање делатности 

електронских комуникација и продаја електронских комуникационих услуга у смислу 

закона којим се уређују електронске комуникације, под условом да други привредни 

субјекти пружају те услуге на релевантном тржишту; 

5) набавке добара која се, уз претходну сагласност Владе, набављају од 

Републичке дирекције за робне резерве; 

6) набавке добара и услуга које наручилац набавља ради даље продаје, ради 

прераде и продаје, као и ради пружања услуга или извођења радова на тржишту, под 

условом да наручилац нема искључива или посебна права препродаје или изнајмљивања 

тих добара, односно пружања услуга или извођења радова за које ће та добра и услуге 

користити; 

7) набавке добара и услуга у вези са сигурносним бојама за израду новчаница, 

идентификационих докумената и акцизних маркица, набавке заштићених папира за израду 

новчаница и идентификационих докумената, OVD елемената заштите за израду 

новчаница, идентификационих докумената и чипова за израду идентификационих 

докумената и набавке услуга транспорта новца, као и обезбеђења транспорта новца, 

пошиљки готовог новца и ефективног страног новца; 

8) набавке услуга јавног бележника; 

9) набавке услуга централне банке и набавке финансијских услуга у вези са 

продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских 

инструмената, у појединачним трансакцијама наручиоца у циљу прикупљања новца или 

капитала; 

10) куповину, развој, продукцију или копродукцију радио и телевизијског програма 

или времена за емитовање програма, с тим што се на набавку добара, услуга или радова 

потребних за продукцију, копродукцију или емитовање таквих програма примењује овај 

закон;  

11) набавке услуга арбитраже и споразумног решавања спорова; 

12) заснивање радног односа и закључивање уговора о обављању привремених и 

повремених послова ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗ 

РАДНОГ ОДНОСА, ОДНОСНО ПО ОСНОВУ РАДА, ИЗУЗЕВ УГОВОРА О ДЕЛУ; 

13) УСЛУГЕ КРЕДИТА, БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ СУ У ВЕЗИ СА ПРОДАЈОМ, 

КУПОВИНОМ ИЛИ ПРЕНОСОМ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА; 

14) ПРАВНЕ УСЛУГЕ И ТО: 

(1) УСЛУГЕ ПРАВНОГ ЗАСТУПАЊА ОД СТРАНЕ АДВОКАТА У 

ПОСТУПКУ АРБИТРАЖЕ ИЛИ СПОРАЗУМНОГ РЕШАВАЊА СПОРОВА, У 

СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ПРЕД СУДОВИМА ИЛИ ДРУГИМ ДРЖАВНИМ 

ОРГАНИМА, МЕЂУНАРОДНИМ СУДОВИМА ИЛИ ИНСТИТУЦИЈАМА; 



(2) УСЛУГЕ ПРАВНИХ САВЕТА КОЈЕ АДВОКАТ ПРУЖА У ПРИПРЕМИ 

ПОСТУПАКА ИЗ ПОДТАЧКЕ (1) ОВЕ ТАЧКЕ ИЛИ КАД ПОСТОЈИ ЈАСАН 

ПОКАЗАТЕЉ И ВЕЛИКА ВЕРОВАТНОЋА ДА ЋЕ ДОЋИ ДО ТАКВОГ ПОСТУПКА; 

(3) ПРАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ СТАРАТЕЉИ И ЗАКОНСКИ 

ЗАСТУПНИЦИ МАЛОЛЕТНИКА ИЛИ ДРУГЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ ЧИЈЕ ЈЕ 

ИЗВРШИОЦЕ ИЗАБРАО СУД ИЛИ СУ ИМЕНОВАНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 

ЗАДАТАКА ПОД НАДЗОРОМ СУДА; 

(4) ПРАВНЕ УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА ВРШЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА; 

15) ПРИБАВЉАЊЕ ИЛИ ЗАКУП ЗЕМЉИШТА, ПОСТОЈЕЋИХ ЗГРАДА ИЛИ ДРУГЕ 

НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И ПРАВА У ВЕЗИ СА ЊИМА. 

Влада утврђује списак наручилаца из става 1. тачка 1) овог члана и списак наручилаца 

који примењују изузетак из става 1. тачка 6) и 7) овог члана који се објављује у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и на Порталу јавних набавки. 

У случају набавки из става 1. овог члана, наручилац је дужан да поступа у складу са 

начелима из овог закона.  

Списак међународних организација и финансијских институција из става 1. тачка 2) 

подтачка (2) овог члана, чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати 

уместо одредаба овог закона утврђује министарство надлежно за послове финансија. 

На основу примљеног плана набавки у складу са чланом 51. овог закона, Управа за јавне 

набавке обавестиће наручиоца ако утврди да за неку од набавки нема услова за изузеће од 

примене овог закона на основу става 1. овог члана, а наручилац је дужан да Управи за 

јавне набавке достави посебан извештај о спроведеном поступку за те јавне набавке. 

 

ЧЛАН 7А 

 ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА УГОВОРЕ КОЈЕ 

НАРУЧИЛАЦ ЗАКЉУЧУЈЕ СА ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦЕМ АКО СУ ИСПУЊЕНИ 

СВИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ: 

 1) НАРУЧИЛАЦ ВРШИ НАДЗОР НАД ТИМ ПРАВНИМ ЛИЦЕМ СЛИЧАН 

НАДЗОРУ КОЈИ ВРШИ НАД СВОЈИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 

СМИСЛУ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА;   

 2) ПРАВНО ЛИЦЕ НАД КОЈИМ НАРУЧИЛАЦ ВРШИ НАДЗОР, ВИШЕ ОД 80% 

СВОЈИХ АКТИВНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ВРШИ У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА 

ПОСЛОВА КОЈЕ МУ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ПОВЕРИО ИЛИ КОЈЕ СУ МУ ПОВЕРИЛА 

ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА НАД КОЈИМА ТАЈ НАРУЧИЛАЦ ВРШИ НАДЗОР; 

 3) У НАДЗИРАНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ НЕМА УЧЕШЋА ПРИВАТНОГ 

КАПИТАЛА КОЈИ ИМА ОДЛУЧУЈУЋИ УТИЦАЈ НА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА, 

ОДНОСНО СПРЕЧАВАЊЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА, У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ 

ПРОПИСИМА. 

 СМАТРА СЕ ДА НАРУЧИЛАЦ ВРШИ НАДЗОР НАД ПРАВНИМ ЛИЦЕМ 

СЛИЧАН НАДЗОРУ КОЈИ ВРШИ НАД СВОЈИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

У СМИСЛУ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА, АКО ИМА ПРЕСУДАН УТИЦАЈ НА 

СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ И НА ВАЖНЕ ОДЛУКЕ ТОГ ПРАВНОГ ЛИЦА. ТАКАВ 

НАДЗОР МОЖЕ ВРШИТИ И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ НАД КОЈИМ НАРУЧИЛАЦ НА 

ИСТИ НАЧИН ВРШИ НАДЗОР.  

 СТАВ 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ И У СЛУЧАЈУ КАДА НАДЗИРАНО 

ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ, ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР СА НАРУЧИОЦЕМ 



КОЈИ ВРШИ НАДЗОР НАД ЊИМ ИЛИ СА ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦЕМ НАД КОЈИМ 

ИСТИ НАРУЧИЛАЦ ВРШИ НАДЗОР, ПОД УСЛОВОМ ДА У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ 

СА КОЈИМ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР НЕМА УЧЕШЋА ПРИВАТНОГ КАПИТАЛА 

КОЈИ ИМА ОДЛУЧУЈУЋИ УТИЦАЈ.  

 ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА УГОВОРЕ КОЈЕ 

НАРУЧИЛАЦ ЗАКЉУЧУЈЕ СА ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦЕМ НАД КОЈИМ 

НАРУЧИЛАЦ НЕ ВРШИ НАДЗОР У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1. ОВОГ ЧЛАНА, АКО СУ 

ИСПУЊЕНИ СВИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ: 

1) НАРУЧИЛАЦ ЗАЈЕДНО СА ДРУГИМ НАРУЧИОЦИМА ВРШИ НАДЗОР 

НАД ТИМ ПРАВНИМ ЛИЦЕМ СЛИЧАН ОНОМ КОЈИ ВРШЕ НАД СВОЈИМ 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У СМИСЛУ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА;  

2) ПРАВНО ЛИЦЕ НАД КОЈИМ ТИ НАРУЧИОЦИ ВРШЕ НАДЗОР, ВИШЕ ОД 

80% СВОЈИХ АКТИВНОСТИ ОБАВЉА У ИЗВРШАВАЊУ ЗАДАТАКА КОЈЕ СУ МУ 

ПОВЕРИЛИ ТИ НАРУЧИОЦИ ИЛИ КОЈЕ СУ МУ ПОВЕРИЛА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА 

НАД КОЈИМА ТИ НАРУЧИОЦИ ВРШЕ НАДЗОР; 

3) У НАДЗИРАНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ НЕМА УЧЕШЋА ПРИВАТНОГ 

КАПИТАЛА КОЈИ ИМА ОДЛУЧУЈУЋИ УТИЦАЈ НА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА, 

ОДНОСНО СПРЕЧАВАЊЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА, У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ 

ПРОПИСИМА. 

 СМАТРА СЕ ДА НАРУЧИОЦИ ЗАЈЕДНИЧКИ ВРШЕ НАДЗОР НАД ПРАВНИМ 

ЛИЦЕМ У СМИСЛУ СТАВА 4. ТАЧКА 1) АКО СУ ИСПУЊЕНИ СВИ СЛЕДЕЋИ 

УСЛОВИ: ОРГАНИ НАДЗИРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА НАДЛЕЖНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 

САСТАВЉЕНИ СУ ОД ПРЕДСТАВНИКА СВИХ НАРУЧИЛАЦА КОЈИ ВРШЕ НАДЗОР 

НАД ТИМ ПРАВНИМ ЛИЦЕМ. ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДСТАВНИЦИ МОГУ 

ПРЕДСТАВЉАТИ НЕКОЛИКО ИЛИ СВЕ НАРУЧИОЦЕ;  

1) ТИ НАРУЧИОЦИ МОГУ ЗАЈЕДНО ДА ВРШЕ ОДЛУЧУЈУЋИ УТИЦАЈ НА 

СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ И НА ВАЖНЕ ОДЛУКЕ ТОГ ПРАВНОГ ЛИЦА; 

2) НАДЗИРАНО ПРАВНО ЛИЦЕ НЕМА ИНТЕРЕСЕ РАЗЛИЧИТЕ ОД 

ИНТЕРЕСА НАРУЧИЛАЦА КОЈИ НАД ЊИМ ВРШЕ НАДЗОР. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА УГОВОРЕ КОЈЕ ЗАКЉУЧУЈУ ДВА 

ИЛИ ВИШЕ НАРУЧИОЦА АКО СУ ИСПУЊЕНИ СВИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ: 

1) УГОВОР УСПОСТАВЉА ИЛИ УТВРЂУЈЕ САРАДЊУ ИЗМЕЂУ 

НАРУЧИЛАЦА РАДИ ВРШЕЊА ЈАВНИХ УСЛУГА КОЈЕ СУ ДУЖНИ ДА 

ИЗВРШАВАЈУ, А СА ЦИЉЕМ ОСТВАРИВАЊА ЊИХОВИХ ЗАЈЕДНИЧКИХ 

ИНТЕРЕСА; 

2) УСПОСТАВЉАЊЕ ТЕ САРАДЊЕ ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИВО ЗА ПОТРЕБЕ У 

ОПШТЕМ ИНТЕРЕСУ; 

3) НАРУЧИОЦИ ОСТВАРУЈУ НА ОТВОРЕНОМ ТРЖИШТУ МАЊЕ ОД 20% 

АКТИВНОСТИ НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ САРАДЊА. 

 ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТУАЛНОГ ИЗНОСА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2), 

СТАВА 4. ТАЧКА 2) И СТАВА 6. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА УЗИМА СЕ У ОБЗИР 

ПРОСЕК УКУПНИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ  ЗА ПЕРИОД ОД ПРЕТХОДНЕ ТРИ 

ГОДИНЕ ИЛИ КРАЋИ ПЕРИОД АКО ЗБОГ ДАТУМА ОСНИВАЊА, ПОЧЕТКА 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, ЗБОГ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ЊИХОВИХ ДЕЛАТНОСТИ 



ИЛИ ДРУГИХ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НИСУ ДОСТУПНИ ПОДАЦИ ЗА 

ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ И УКОЛИКО ИЗ ПОСЛОВНИХ ПРОЈЕКЦИЈА ТОГ ЛИЦА 

ПРОИЗИЛАЗИ ИСПУЊЕНОСТ ПРОПИСАНОГ УСЛОВА. 

   

7. Комуникација 

Члан 20.  

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, КАО И 

ОБЈАВЉИВАЊЕМ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ.  

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава 

могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 

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. 

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 

заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се 

обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са 

прописима којима се уређује област документарне грађе и архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке 

карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе 

производе информационих технологија у општој употреби.  

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 друга страна 

дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 


