СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 30

Нови Бечеј 27.11.2020. године

година LIV

ОПШТИ ДЕО

1. На основу члана 107. став 1. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр.
6/2019), члана 3., 6., 13. и 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 33/2019)
и Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј
за период 2021.-2025. године („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 25/2020), Општинско веће општине
Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 27.11.2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА
ПЕРИОД 2021.-2025. ГОДИНE
I
Организује се Јавна расправа у поступку доношења Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у
општини Нови Бечеј за период 2021.-2025. годинe, у периоду од 30.11.- 19.12.2020. године.
II
Нацрт Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј, објавиће се дана
30.11.2020. године на сајту општине www.novibecej.rs
III
Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Локалног
акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј период 2021.-2025. године, у писаном или
електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања нацртa Локалног акционог плана за побољшање
положаја Рома у општини Нови Бечеј за период 2021.-2025. годинe, а најкасније до 14.12.2020. године, у 12.00
часова.
Нацрт Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј у писаној форми може се
преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова.
У складу са механизмима и облицима учешћа грађана и стручне јавности у поступку Јавне расправе, а
узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом COVID–19, обавештавају се субјекти учешћа да неће бити
организована јавна трибина, већ заинтересовани субјекти своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре
могу доставити:
1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком
ЛАП - РОМИ,
2. Путем меил адресе: lap.romi@novibecej.rs
IV
Одређују се чланови Стручног тима за израду Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у
општини Нови Бечеј да одговарају на образлажу нацрт Локалног акционог плана за побољшање положаја
Рома у општини Нови Бечеј.
V
Након спроведене Јавне расправе, нацрт Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини
Нови Бечеј за период 2021.-2025. годинe, са Извештајем о спроведеној Јавној расправи доставиће се
Општинском већу општине Нови Бечеј, ради утврђивања Предлога исте.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-90-3/2020
Дана: 27.11.2020. гoдинe
Нови Бечеј

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Општинског већа
Ивица Миланков с.р.
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2. На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 107. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 6/2019) и члана 3., 6. и 10. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Нови
Бечеј“, бр. 33/2019), Председник општине Нови Бечеј, предложио је нацрт Одлуке о буџету општине Нови
Бечеј за 2021. годину Општинском већу општине Нови Бечеј, које је на 7. седници одржаној дана 27.11.2020.
године, донело
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, у
периоду од 30.11 до 14.12.2020. године.
II
Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, објавиће се дана 30.11.2020. године на сајту
општине www.novibecej.rs
III
Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Одлуке о
буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана
објављивања нацрта Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, а најкасније до 14.12.2020. године,
у 12.00 часова.
Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину у писаној форми може се преузети у Општинској
управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова.
У складу са механизмима и облицима учешћа грађана и стручне јавности у поступку Јавне расправе, а
узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом COVID 19, обавештавају се субјекти учешћа да неће бити
организована јавна трибина, већ заинтересовани субјекти своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре
могу доставити:
1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком
БУЏЕТ 2021,
2. Путем меил адресе: budzet.opstinenb@novibecej.rs
IV
Одређују се Председник општине да са службом буџета Општинске управе општине Нови Бечеј да одговарају
на постављена питања путем меила и образлажу нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину.
V
Након спроведене Јавне расправе, нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, са Извештајем
о спроведеној Јавној расправи доставиће се Општинском већу општине Нови Бечеј, ради утврђивања Предлога
исте.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-100/2020
Дана: 27.11.2020. гoдинe
Нови Бечеј

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Општинског већа
Ивица Миланков с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
1. На основу члана 44. став 1. тачка 4. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, бр.
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 6. и 26. Статута
општине Нови Бечеј, а у вези са чланом 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
91/2019, у даљем тексту: Закон), Председник општине дана 22.11.2020. године, доноси следећи
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ПРАВИЛНИК
О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ
НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим правилником се, за потребе јавног наручиоца - Општину Нови Бечеј (у даљем тексту: ЈЛС),
ближе уређује планирање набавки, начин спровођења поступака јавних набавки и набавки друштвених и
других посебних услуга и праћење извршења закључених уговора о набавкама, као и одговорност за законито,
стручно и благовремено поступање у вези с пословима јавних набавки.
Правилник је намењен свим организационим јединицама ЈЛС и свим лицима која учествују у пословима
набавки, а који су дужни да га примењују.
Циљеви правилника
Члан 2.
Циљеви овог правилника су: прецизно уређивање начина обављања послова у вези с набавкама у
фазама планирања набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама
и уређивање одговорности у пословима у вези с набавкама.
Циљеви обављања послова набавки
Члан 3.
Циљеви обављања послова набавки у ЈЛС су:
- набавка добара, услуга и радова који су потребни грађанима;
- набавка добара, услуга и радова који су неопходни за квалитетно обављање послова
организационих јединица ЈЛС;
- целисходност и оправданост набавке - прибављање добара, услуга и радова одговарајућег
квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних потреба ЈЛС на ефикасан, економичан и
ефективан начин;
- економично трошење средстава - принцип „вредност за новац“, односно прибављање добара, услуга
и радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;
- благовремено и ефикасно спровођење поступака набавки;
- транспарентно трошење средстава из буџета ЈЛС;
- обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих привредних субјеката;
- заштита животне средине, кроз набавку предмета који минимално утичу на животну средину и
инвестиција у циљу побољшања животне средине.
II. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ
Садржина плана набавки
Члан 4.
План јавних набавки ЈЛС представља списак набавки чије се покретање очекује у години за коју се
план набавки доноси.
План јавних набавки садржи елементе прописане Законом, и то:
1)
предмет јавне набавке и ознаку из општег речника набавки;
2)
процењену вредност јавне набавке;
3)
врсту поступка јавне набавке;
4)
оквирно време покретања поступка.
План јавних набавки може да садржи и друге елементе, у складу са инструкцијама за планирање из
овог правилника.

27. новембар 2020.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 30

4

Критеријуми за планирање набавки
Члан 5.
Критеријуми који примењују све организационе јединице за планирање сваке јавне набавке су:
- да је предмет набавке у функцији обављања послова ЈЛС и у интересу грађана;
- да су узети у обзир сви трошкови животног циклуса предмета набавке (трошак набавке, трошкови
употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);
- да предложене техничке спецификације и утврђене количине одређеног предмета набавке одговарају
стварним потребама ЈЛС;
- узимање у обзир стања на залихама, искуствених показатеља у вези са месечном, кварталном и
годишњом потрошњом и сл.;
- да је процењена вредност набавке одговарајућа и реална;
- трошкови одржавања и коришћења постојеће опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост
инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и сл.
Додатни критеријуми опредељују се обзиром на специфичности предметне набавке.
Инструкције за планирање
Члан 6.
Организациона јединица ОУ у чијем делокругу су послови финансија (у даљем тексту:
носилац планирања) пре почетка планирања за наредну планску годину, израђује инструкције за планирање,
које представљају правила планирања набавки и које се достављају свим организационим јединицама које
планирају потребе за набавкама.
Инструкције за планирање садрже нарочито методологију и упутства за истраживање тржишта и
утврђивање и исказивање потреба за набавкама, као и полазне елементе за планирање потреба (стање
залиха, очекиване ванредне активности у наредној планској години и друге податке од значаја за утврђивање
потреба за набавкама, попут начина одређивања процењене вредности набавке).
Инструкцијама за планирање се унифицира и стандардизује исказивање потреба за предметима
набавки и одређује се која организациона јединица планира одређене предмете набавки, према пословима
које обавља.
Образац за планирање
Члан 7.
Носилац планирања, у складу са садржином плана набавки која је утврђена овим правилником и
инструкцијама за планирање, израђују образац за планирање, са упутством за попуњавање, и достављају га у
електронским облику свим организационим јединицама са инструкцијама за планирање, до 15. септембра
текуће године.
Исказивање стварних потреба
Члан 8.
Организационе јединице које планирају набавке исказују своје стварне потребе тако што у достављени
образац уносе податке у складу са инструкцијама за планирање, а нарочито:
- Предмет набавке - кратак и јасан опис предмета набавке за коју је потребно спровести поступак, са
предлогом да се набавка подели у више целина (партија), уколико је то потребно;
- Предлог периода на који се уговор закључује;
- Процењену вредност набавке, без ПДВ-а, на годишњем нивоу и укупно, са образложењем;
Оквирни датум закључења уговора – месец или прецизнији временски период у коме се планира
закључење уговора.
- Кратак опис разлога и оправданости планирања набавке.
Организационе јединице које планирају набавке попуњене обрасце за планирање достављају носиоцу
планирања најкасније до 30. октобра, а изузетно стварне потребе за набавкама могу доставити и накнадно, а
најкасније до тренутка усклађивања са предлогом буџета ЈЛС.
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Истраживање тржишта
Члан 9.
Организационе јединице исказују своје стварне потребе:
- узимајући у обзир стање залиха и постојеће информације и базу података о добављачима и
закљученим уговорима:
- на основу испитивања претходних искустава у набавци истог предмета и
- на основу истраживања тржишта:
- код набавки радова, и у складу са пројектном документацијом (предмер и предрачун радова).
Истраживање тржишта сваког појединачног предмета набавке врши се: прикупљањем информација о
начину задовољавања конкретне потребе, упоређивањем цена на тржишту, квалитета, периода гаранције,
начина и трошкова одржавања и др.
Истраживање тржишта врши се путем истраживања на интернету, испитивања искустава других
наручилаца и на други погодан начин, имајући у виду сваки појединачни предмет набавке.
Организационе јединице које планирају набавке могу да траже или да узму у обзир савет независних
стручњака, надлежних органа или привредних субјеката у вези са припремом и спровођењем поступка јавне
набавке, под условом да се тиме не нарушавају начела обезбеђења конкуренције и забране дискриминације,
једнакости привредних субјеката и транспарентности.
Провера стварних потреба и допуна садржине плана јавних набавки
Члан 10.
Носилац планирања врши проверу оправданости предложених предмета набавки и процењених
вредности и разматра усклађеност предмета набавки са стварним потребама ЈЛС.
На основу извршених провера, а у сарадњи са организационим јединицама које су исказале потребе за
набавкама, носилац планирања врши потребне измене у циљу усклађивања предложених набавки са стварним
потребама.
Динамику покретања поступака набавки одређује носилац планирања у складу са одређеним оквирним
датумима закључења уговора, а имајући у виду врсту поступка јавне набавке.
Одговорност за унете податке
Члан 11.
Организационе јединице које су унеле податке у образац за планирање одговорне су за њих.
Израда нацрта и предлога плана јавних набавки
Члан 12.
Након усклађивања са нацртом буџета за наредну планску годину, носилац планирања израђује нацрт
плана јавних набавки, који достављају на разматрање начелнику Општинске управе и Председнику општине, и
то најкасније 30 дана од дана усвајања финансијског плана.
Носилац планирања, у сарадњи са организационим јединицама које су исказале потребе за набавкама,
поступају по предлозима начелника Општинске упрве и Председника општине у вези са нацртом плана
набавки, те након наведеног, носилац планирања израђују предлог плана набавки, који доставља на усвајање
Председнику општине.
Доношење плана набавки
Члан 13.
Председник општине доноси план јавних набавки ЈЛС након усвајања буџета.
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Достављање плана набавки
Члан 14.
Непосредно по доношењу, а најкасније у року од десет дана од дана доношења, носилац планирања
објављује план јавних набавки на Порталу јавних набавки и на интернет страници ЈЛС.
Измене и допуне плана набавки
Члан 15.
У складу са Законом, изменом и допуном плана јавних набавки сматра се планирање нове јавне
набавке, измена предмета јавне набавке и повећање процењене вредности јавне набавке за више од 10%.
Измене и допуне плана јавних набавки из става 1. овог члана доносе се у поступку који је прописан за
доношење плана набавки и то тако да све измене буду видљиве у односу на основни план и да све измене
буду образложене.
Измене и допуне плана јавних набавки носилац планирања објављују на Порталу јавних набавки и на
интернет страници у року од десет дана од дана доношења.
Комуникација у вези с пословима јавних набавки
Члан 16.
Комуникација у поступку јавне набавке између ЈЛС и трећих лица (привредних субјеката, понуђача,
подносиоца пријава, надлежних органа и других лица) врши се у складу са Законом - путем Портала јавних
набавки, а изузетно када Закон дозвољава и путем поште, курирске службе и електронским путем – слањем
електронске поште.
Комуникација из става 1. овог члана се изузетно може вршити усменим путем, у складу са Законом и то
ако се та комуникација не односи на битне елементе поступка јавне набавке и ако Законом другачије није
прописано, под условом да је њена садржина у задовољавајућој мери документована, сачињавањем
записника, односно интерних белешки од стране лица које је вршило комуникацију усменим путем.
Примљене понуде, односно делови понуде и измене и допуне понуде, уколико се не достављају путем
Портала јавних набавки, до њиховог отварања чувају се на писарници ЈЛС, одложени у орман и закључани, до
момента отварања понуда када се предају комисији за јавну набавку.
Евидентирање, чување документације у вези с набавкама и вођење евиденција
Члан 17.
У писаној или електронској форми се евидентирају и документују све радње током планирања,
спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци.
Радње из става 1. овог члана у фази планирања врши носилац планирања, у поступку јавне набавке,
комисија за јавну набавку, односно лице које спроводи поступак набавке, а у фази праћења реализације
уговора о набавци, лице, односно организациона јединица који су задужени за праћење реализације уговора.
Документација из става 1. овог члана је било који документ који је настао током планирања набавке,
спровођења поступка набавке и извршења уговора о набавци, а који наручилац чува најмање пет година од
закључења појединачног уговора о набавци или оквирног споразума, односно пет година од обуставе или
поништења поступка набавке.
Евидентирање и чување документације се врши у складу с прописима и општим актом ЈЛС који уређује
ову област.
Носилац планирања води следеће евиденције:
– евиденцију о уговорима закљученим у поступку набавке;
– евиденцију о добављачима;
– евиденцију о негативним референцама.
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III. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Повремене заједничке набавке
Члан 18.
ЈЛС може заједнички са другим наручиоцем да спроведе одређени поступак јавне набавке, у складу са
Законом или може да овласти другог наручиоца или да буде овлашћена од стране другог наручиоца да у
његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке или предузме одређене радње у том поступку.
У случају из става 1. овог члана, ЈЛС и други наручилац су дужни да посебним споразумом утврде своја
права и обавезе.
Ако се поступак јавне набавке у целини спроводи заједнички у име и за рачун свих јавних наручилаца
који учествују у заједничкој набавци или ако један јавни наручилац у целини спроводи поступак за свој рачун
и за рачун других јавних наручилаца, сви наручиоци су солидарно одговорни за законито поступање.
Ако се поступак јавне набавке не спроводи у целости заједнички наручиоци су солидарно одговорни
само за оне делове поступка набавке које заједнички спроводе, док сваки јавни наручилац има искључиву
одговорност за испуњавање својих обавеза, у складу са законом у погледу делова поступка набавке које
спроводи у своје име и за свој рачун.
Ако један јавни наручилац овласти другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе
поступак јавне набавке или предузме одређене радње у том поступку, наручиоци су солидарно одговорни за
законито поступање.
Уговори субвенционисани или суфинансирани од стране јавних наручилаца
Члан 19.
Одредбе Закона примењују се на набавку радова и услуга које више од 50% субвенционише или
суфинансира један или више јавних наручилаца, у складу са чланом 15. Закона.
Захтев за покретање поступка јавне набавке
Члан 20.
Потреба за покретањем поступка јавне набавке се исказује подношењем захтева за покретање
поступка јавне набавке (усмено или писаним путем).
Захтев из става 1. овог члана подноси се уколико је јавна набавка предвиђена годишњим Планом
јавних набавки наручиоца за текућу годину, осим ако је другачије предвиђено Законом.
Захтев из става 1. овог члана подноси се службенику распоређеном на пословима за јавне набавке,
односно лицу задужено за спровођење поступка које именује овлашћено лице ЈЛС (у даљем тексту: носилац
реализације).
Носилац реализације је дужан да прати рокове за покретање поступака и да о истим писаним путем
извести начелника Општинске управе и Председника општине.
Члан 21.
Подносилац захтева, уз захтев за покретање поступка јавне набавке, доставља детаљно образложење
за покретање преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда из члана 61. Закона и
потребне доказе, уколико сматра да су испуњени законом прописани услови за покретање ове врсте поступка.
Подносилац захтева у захтеву наводи и предлог потенцијалних привредних субјеката којима би се
упутио позив за подношење понуде, са образложењем како је до тог предлога дошао (резултат истраживања
тржишта, регистар Агенције за привредне регистре, искуства из претходних сродних набавки и сл.), ако се
спроводи преговарачки поступак јавне набавке или јавне набавке добара и услуга испод вредности од
10.000.000 динара.
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Члан 22.
По пријему захтева за покретање поступка јавне набавке, носилац реализације дужан је да провери да
ли исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да ли је јавна набавка предвиђена Планом јавних набавки
за текућу годину.
Начин поступања по захтеву за покретање поступка јавне набавке
Члан 23.
Уколико поднети захтев садржи све неопходне елементе, носилац реализације без одлагања, а
најкасније у року од пет радних дана, сачињава предлог одлуке о спровођењу поступка јавне набавке, која
садржи све потребне елементе прописане Законом.
На предлог одлуке из става 1. овог члана парафирањем се саглашавају носилац реализације и
организациона јединица у чијем су делокругу послови финансија (носилац планирања), који се са свом
осталом пратећом документацијом, достављају на потпис Председнику општине.
Након потписивања, примерак одлуке се доставља члановима комисије за јавну набавку и то наредног
дана од дана доношења.
Уколико се спроводи преговарачки поступак без објављивања јавног позива, носилац реализације
израђује и на Порталу јавних набавки објављује обавештење о спровођењу ове врсте поступка, које садржи
образложење основаности примене тог поступка.
Носилац реализације истовремено са објављивањем обавештења о спровођењу преговарачког
поступка упућује Канцеларији за јавне набавке захтев за добијање мишљења о основаности примене
преговарачког поступка заједно са образложењем и свом документацијом у вези са разлозима који
оправдавају спровођење те врсте поступка, о чему обавештава подносиоца захтева.
Начин именовања чланова комисије за јавну набавку, односно лица која спроводе
поступак јавне набавке
Члан 24.
Поступак јавне набавке спроводи службеник распоређен на пословима за јавне набавке, комисија за
јавну набавку, односно лице које именује овлашћено лице ЈЛС.
Ако процењена вредност јавне набавке не прелази износ од 3.000.000 динара, ЈЛС није дужна да
именује комисију за јавну набавку, у ком случају поступак јавне набавке спроводи службеник распоређен на
пословима за јавне набавке, односно лице задужено за спровођење поступка.
За спровођење јавних набавки чија је процењена вредност већа од 3.000.000 динара именује се
комисија за јавну набавку.
Комисија мора да има непаран број чланова, а најмање три члана.
Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке именују се и заменици чланова комисије.
У комисији за јавну набавку један члан мора да буде лице које има стечено високо образовање из
правне научне области које има најмање 240 ЕСПБ бодова и стечено звање дипломирани правник или лице
које има стечено високо образовање правне научне области на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
високо образовање које је законом изједначено са академским називом мастер на основним студијама у
трајању од најмање четири године или службеник за јавне набавке са високим образовањем на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно високо образовање које је законом изједначено са академским називом мастер на
основним студијама у трајању од најмање четири године или лице које је стекло сертификат за службеника за
јавне набавке до дана ступања на снагу Закона.
За члана комисије именује се лице које има одговарајућа стручна знања из области која је предмет
јавне набавке, када је то потребно.
Чланови комисије за јавну набавку и њихови заменици именују се из реда запослених из подносиоца
захтева, а могу бити именовани и чланови из других организационих јединица уколико за то постоји
објективна потреба.
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ЈЛС може у комисију за јавну набавку именовати лица која нису запослена у ЈЛС, ако ЈЛС нема
запослена лица која имају одговарајућа стручна знања.
Носилац реализације, односно комисија за јавну набавку предузима све радње у поступку јавне
набавке, а нарочито припрема огласе о јавној набавци, конкурсну документацију, врши стручну оцену понуда
и пријава, припрема извештаје о поступку јавне набавке, обавља потребну комуникацију у поступку јавне
набавке у складу са одредбама Закона и предузима потребне радње у случају подношења захтева за заштиту
права.
Носилац реализације, односно комисија за јавну набавку стара се о законитости спровођења поступка.
Након отварања понуда, чланови комисије за јавну набавку и њихови заменици, односно носилац
реализације, потписују Изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса. Ако је неко од ових лица у сукобу
интереса, након потписивања Изјаве о постојању сукоба интереса, о томе обавештава носиоца реализације,
који обавештава одговорно лице наручиоца - председника општине. То лице се изузима из даљег поступка
јавне набавке, а заменик члана преузима његово место у комисији за јавну набавку или се именује друго лице
за спровођење поступка јавне набавке.
Начин пружања стручне помоћи комисији, односно лицима која спроводе поступак јавне набавке
Члан 25.
Носилац реализације и све организационе јединице ЈЛС дужни су да у оквиру своје надлежности пруже
стручну помоћ комисији за јавну набавку.
У случају потребе за стручном помоћи, комисија за јавну набавку, односно носилац реализације се
писаним или електронским путем обраћају надлежној организационој јединици.
Организациона јединица од које је затражена стручна помоћ, дужна је да писаним путем или
електронским путем одговори на захтев из става 2. овог члана, у року који одређује комисија за јавну набавку,
односно лице задужено за спровођење поступка, а у складу са прописаним роковима за поступање.
Уколико организациона јединица не одговори комисији за јавну набавку, односно лицу задуженом за
спровођење поступка или не одговори у року, о томе се обавештава одговорно лице -председник општине или
начелник општинске управе, који ће предузети све потребне мере предвиђене позитивним прописима и
интерним правилницима за непоштовање радних обавеза.
Израда конкурсне документације
Члан 26.
Носилац реализације, односно комисија за јавне набавке припрема конкурсну документацију, на начин
утврђен Законом и подзаконским актима који уређују област јавних набавки, тако да понуђачи на основу исте
могу да припреме понуду.
Конкурсна документација мора да садржи елементе прописане Законом и подзаконским актом којим су
уређени обавезни елементи конкурсне документације у поступцима јавних набавки.
Подаци садржани у конкурсној документацији и подаци који су наведени у јавном позиву и другим
огласима који се користе као јавни позив не смеју да буду у супротности.
Носилац реализације спроводи све радње потребне за реализацију јавне набавке у складу са Законом,
подзаконским актима и одлуком о спровођењу поступка јавне набавке.
Носилац реализације припрема предлог конкурсне документације који се односи на:
1) упутство понуђачима како да сачини понуду;
2) образац понуде;
3) критеријуме за квалитативни избор и упутство како се доказује испуњеност критеријума;
4) модел и услове уговора;
5) образац структуре понуђене цене;
6) образац трошкова припреме понуде;
7) остале обрасце и изјаве у зависности од предмета конкретне набавке.
8) врсте средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у
поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза и за повраћај авансног плаћања,
висину износа који се обезбеђује и начин и услове уновчавања средстава финансијског обезбеђења
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(уколико је потребно захтевати средства финансијског обезбеђења у конкретном поступку јавне
набавке);
9) услова и рокова плаћања.
Члан комисије за јавну набавку који има одговарајуће стручно образовање из области из које је
предмет набавке, припрема конкурсну документацију у делу који се односи на:
1) техничке спецификације у смислу члана 98. Закона, стандарде које је донело признато тело за
стандардизацију, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.;
2) нацрте, пројектну документацију, цртеже, моделе, узорке и осталу расположиву техничку
документацију која се односи на извршење предмета јавне набавке;
3) критеријуме за избор у погледу специфичних услова стручног и техничког капацитета, који
произилазе из описа предмета јавне набавке, као и критеријума за доделу уговора уколико су обухваћени
захтевом за покретање поступка јавне набавке.
Јавни позив
Члан 27.
Јавни позив се објављује у свим поступцима јавне набавке и то након сачињавања конкурсне
документације, осим у преговарачком поступку без објављивања јавног позива и у случају када је то уређено
одредбама Закона.
Јавни позив и друге огласе о јавној набавци израђује и објављује носилац реализације или комисија за
јавне набавке.
Објављивање конкурсне документације
Члан 28.
Носилац реализације, истовремено са слањем на објављивање јавног позива, позива за подношење
пријава или позива за подношење понуда или преговарање у систему квалификације, шаље на објављивање
конкурсну документацију на Портал јавних набавки.
У случају да конкурсна документација не може да се објави путем електронских средстава на Порталу
јавних набавки из разлога наведених у члану 45. став 3. Закона, у јавном позиву или у позиву за подношење
пријава или позиву за подношење понуда наводи се да ће конкурсна документација бити послата средствима
која нису електронска.
У случају да конкурсна документација садржи поверљиве податке у смислу члана 45. став 5. Закона, у
јавном позиву или у позиву за подношење пријава или позиву за подношење понуда, наводе се мере усмерене
на заштиту поверљивих информација које се захтевају, као и начин на који може да се преузме конкурсна
документација.
Додатне информације или појашњења и измене и допуне конкурсне документације
Члан 29.
Додатне информације или појашњења као и потребне измене и допуне конкурсне документације,
сачињавају носилац реализације, односно комисија за јавну набавку у складу са Законом, након чега се иста
шаљу на објављивање на Портал јавних набавки, у роковима прописаним Законом.
Обустава поступка пре истека рока за подношење понуда
Члан 30.
У случају обуставе поступка пре истека рока за подношење понуда, носилац реализације, односно
комисија за јавну набавку, поступају у складу са одредбама Закона.
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Објављивање у поступку јавне набавке
Члан 31.
Сачињавање и објављивање огласа о јавној набавци, јавног позива, конкурсне документације и других
аката у поступку јавне набавке врши носилац реализације у складу са Законом и подзаконским актима.
Огласи се објављују преко Портала јавних набавки у складу са чл. 183. и 184. Закона, на стандардним
обрасцима чију садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке и у складу са упутством о начину слања и
објављивања огласа, које сачињава Канцеларија за јавне набавке и објављује на својој интернет страници.
Садржина огласа о јавној набавци наведена је у Прилогу 4. Закона.
Огласи из става 1. тач. 1) - 4) члана 105. Закона у поступцима јавних набавки чија је процењена
вредност једнака или већа од 5.000.000 динара објављују се и на Порталу службених гласила
Републике Србије и база прописа, у форми за објављивање којa ће бити доступна на Порталу јавних
набавки.
Пријем и отварање понуда
Члан 32.
На поступак отварања понуда, садржину записника о отварању понуда и друга питања од значаја за
поступак отварања понуда примењују се одредбе Закона и подзаконског акта Канцеларије за јавне набавке.
Забрањено је давање информација о примљеним понудама до отварања понуда, а сва лица су у
обавези да понуде чувају на начин да не дођу у посед неовлашћених лица.
О поступку отварања понуда води се посебан записник, који се формира на Порталу јавних набавки.
Уколико су делови понуда поднети на начин који није електронски путем Портала јавних набавки, о томе се
сачињава посебна службена белешка.
Начин поступања у фази стручне оцене понуда
Члан 33.
Комисија за јавну набавку, односно носилац реализације, након отварања понуда, приступају стручној
оцени понуда у складу са Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку, након оцене испуњености
услова за доделу уговора из члана 144. Закона, сачињавају извештај о поступку јавне набавке.
Оцену достављених доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор врши члан комисије лице које има стечено високо образовање из правне научне области које има најмање 240 ЕСПБ бодова и
стечено звање дипломирани правник или лице које има стечено високо образовање правне научне области на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је законом изједначено са академским
називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године или службеник за јавне набавке са
високим образовањем на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је законом
изједначено са академским називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године или
лице које је стекло сертификат за службеника за јавне набавке до дана ступања на снагу Закона.
Оцену испуњености захтеваних техничких спецификација и достављених модела и узорака, као и
критеријума за избор и критеријума за доделу уговора врши члан комисије који је стручан и има знања из
предметне области.
Уколико поступак јавне набавке спроводи носилац реализације, то лице је одговорно за спровођење
свих радњи у поступку стручне оцене понуда, осим у делу оцене из става 3. овог члана, у ком случају може
затражити помоћ подносиоца захтева, односно лица које је израдило техничку спецификацију.
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Сачињавање извештаја о поступку јавне набавке
Члан 34.
Извештај о поступку јавне набавке мора да садржи податке прописане Законом.
Извештај о поступку јавне набавке није неопходан за уговоре који се закључују на основу оквирног
споразума, у складу са чланом 67. став 1. и чланом 67. став 3. тачка 1) Закона.
ЈЛС је дужна да извештај о поступку јавне набавке достави Канцеларији за јавне набавке или другом
надлежном органу, на њихов захтев и у року који одреде.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени пријава.
Доношење одлуке о додели уговора
Члан 35.
У складу са Извештајем, носилац реализације, односно комисија за јавне набавке, припрема предлог
одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о обустави
поступка јавне набавке, предлог одлуке о искључењу кандидата, као и обавештења о признавању
квалификације, у складу са одредбама Закона.
Предлог одлуке и обавештења из става 1. овог члана носилац реализације парафира и доставља
овлашћеном лицу ЈЛС на потписивање.
Доношење одлуке о обустави поступка
Члан 36.
Предлог одлуке о обустави поступка носилац реализације парафира и доставља овлашћеном лицу ЈЛС
на потписивање.
Доношење одлуке о искључењу кандидата
Члан 37.
Предлог одлуке о искључењу кандидата носилац реализације парафира и доставља овлашћеном лицу
ЈЛС на потписивање.
Увид у документацију
Члан 38.
Након објављивања одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, односно
одлуке о обустави поступка, ЈЛС је дужна да у року од два дана од дана пријема писаног захтева, који се
доставља путем Портала јавних набавки, привредном субјекту који је поднео понуду односно пријаву у
поступку јавне набавке, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку
подносиоца захтева, односно преузимање документације на одговарајући начин, с тим да је јавни наручилац
обавезан да заштити поверљиве податке, у складу са одредбама Закона.
Радње у вези са увидом у документацију врши носилац реализације.
Поступање у случају подношења захтева за заштиту права
Члан 39.
Носилац реализације, односно комисија за јавне набавке, предузима све радње у поступку заштите
права и поступа по поднетом захтеву за заштиту права, у складу са Законом.
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Начин поступања у току закључивања уговора
Члан 40.
По истеку рока за подношење захтева за заштиту права након доношења одлуке о додели уговора,
односно одлуке о закључењу оквирног споразума, односно ако у року прописаном Законом није поднет захтев
за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, као и ако је поступак заштите права
обустављен, носилац реализације сачињава предлог уговора, а исти мора одговарати моделу уговора из
конкурсне документације.
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права:
- на основу оквирног споразума;
- у случају примене система динамичке набавке;
- ако је поднета само једна понуда, која је прихватљива;
- у случају примене преговарачког поступка без претходног објављивања јавног позива из члана 61.
став 1 тачка 2) Закона.
Носилац реализације упућује у процедуру потписивања предлог уговора, који након прегледа и
парафирања руководиоца организационе јединице у чијем су делокругу послови финансија, потписује
Председник општине, у року не дужем од пет дана од дана парафирања од стране носиоца реализације.
Истовремено са потписивањем уговора, Председник општине доноси и потписује и решење о
именовању лица задуженог за праћење реализације уговора.
Након потписивања уговора у складу са ставом 3. овог члана, носилац реализације доставља све
примерке уговора на потписивање другој уговорној страни или обезбеђује потписивање на други одговарајући
начин, у року од десет дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум уговор се може
закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем, при чему ће се поново извршити стручна оцена
понуда и донети одлука о додели уговора, односно оквирног споразума, ако је због методологије доделе
пондера потребно да се утврди први следећи најповољнији понуђач.
Уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум, мора да буде закључен у складу са условима
одређеним у документацији о набавци и изабраном понудом.
Уговор на основу оквирног споразума закључује се у писаној форми, а исто правно дејство може да
има и наруџбеница, ако садржи све битне елементе уговора.
Носилац реализације доставља потписани примерак уговора кориснику набавке / подносиоцу захтева,
а фотокопију уговора лицу задуженом за праћење реализације уговора, Организационој јединици у чијем
саставу се налазе финансије, односно другим организационим јединицама које могу бити укључене у праћење
извршења уговора (које су корисници предмета набавке или на чије активности ће утицати извршење
уговора).
Уговор о јавној набавци може да се закључи у електронској форми, у складу са законом којим се
уређује електронски документ и законом којим се уређује електронски потпис.
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за
добровољну претходну транспарентност
Члан 41.
Носилац реализације је дужан да обавештење о додели уговора пошаље на објављивање у року од 30
дана од дана закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума.
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Носилац реализације је дужан да тромесечно објављује збирно обавештење о додели уговора који су
закључени на основу оквирног споразума и на основу система динамичне набавке, у року од 30 дана од дана
истека тромесечја у коме су уговори закључени.
Изузетно, не морају се објавити одређени подаци о додели уговора о јавној набавци или оквирног
споразума ако би њихово објављивање било противно одредбама Закона или на други начин било противно
општем интересу, ако би нанело штету оправданим пословним интересима одређеног привредног субјеката
или би могло да доведе до повреде конкуренције на тржишту.
У случају обуставе или поништења поступка јавне набавке, носилац реализације је дужан да податке о
томе објави у обрасцу обавештења о додели уговора у року од 30 дана од дана коначности одлуке о обустави
или поништењу поступка јавне набавке.
Носилац реализације може објавити обавештење за добровољну претходну транспарентност за
набавке које је спровео на основу одредаба чл. 11 - 21. Закона.
Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке
Члан 42.
Носилац реализације координира радом комисије за јавне набавке, пружа стручну помоћ комисији у
вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке.
За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење одлука, решења
и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: овлашћено лице, носилац реализације, подносилац
захтева за јавну набавку и комисија за јавну набавку.
Свака организациона јединица, односно свако лице које спроводи радње у поступку јавне набавке у
складу са прописима и овим правилником, одговара за предузете радње, као и за радње које је пропустио да
предузме.
Носилац реализације, односно комисија за јавне набавке предузима све радње у поступку јавне
набавке, а нарочито припрема огласе о јавној набавци, конкурсну документацију, врши стручну оцену понуда
и пријава, припрема извештаје о поступку јавне набавке, обавља потребну комуникацију у поступку јавне
набавке у складу са одредбама Закона и предузима потребне радње у случају подношења захтева за заштиту
права.
За техничке спецификације предмета јавне набавке одговара лице које је исте сачинило, док код
набавки радова које се покрећу на основу одобрене пројектне документације одговара лице које је сачинило
пројектну документацију.
Комисија за јавну набавку, односно носилац реализације, могу предложити и извршити измене
техничких спецификација, уз претходно прибављену сагласност подносиоца захтева.
Утврђивање упоредивости понуђене цене са тржишном ценом врши носилац реализације, при чему је
подносилац захтева дужан да им пружи помоћ.
Модел уговора сачињава носилац реализације, а уколико модел уговора који као саставни део
конкурсне документације захтева посебна стручна знања, носилац реализације може захтевати стручну помоћ
одговарајућих организационих јединица.
У поступку заштите права поступа носилац реализације, односно комисија за јавну набавку, уз помоћ
носиоца реализације.
Прикупљање података, сачињавање и достављање потребних података и извештаја о јавним
набавкама Канцеларији за јавне набавке и другим надлежним органима врши носилац реализације, који
извештаје и податке доставља након потписивања од стране овлашћеног лица.
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Начин обезбеђивања конкуренције
Члан 43.
Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са Законом, уз обавезу примене
свих начела јавних набавки.
У поступку јавне набавке неопходно је поступати на економичан и ефикасан начин, уз обезбеђење
конкуренције, једнаког положаја свих привредних субјеката, без дискриминације, као и поступањем на
транспарентан и пропорционалан начин.
Не може се ограничити конкуренција са намером да се одређени привредни субјекти неоправдано
доведу у повољнији или неповољнији положај, а нарочито се не може онемогућавати било који привредни
субјект да учествује у поступку јавне набавке коришћењем дискриминаторских критеријума за квалитативни
избор привредног субјекта, техничких спецификација и критеријума за доделу уговора.
Не могу се одређивати услови који би директно или индиректно значили националну, територијалну
или личну дискриминацију међу привредним субјектима.
Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта у поступку јавне набавке, техничке
спецификације, критеријуми за доделу уговора и рокови, као и докази морају да буду сразмерни обиму,
природи и сложености јавне набавке и уговора који произлази из те набавке.
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, позив у писаној форми се
упућује једном или ако је могуће, већем броју привредних субјеката, на образложени предлог и одговорност
подносиоца захтева.
Начин поступања у циљу заштите података и одређивање поверљивости
Члан 44.
Све организационе јединице и сва лица су дужна да чувају као поверљиве све податке које је
привредни субјект учинио доступним наручиоцу у поступку јавне набавке и које је као такве означио у складу
са законом којим се уређује заштита пословне тајне или који представљају тајне податке у смислу закона
којим се уређује тајност података, укључујући, али не ограничавајући се на техничке или пословне тајне и да
чувају као пословну тајну податке о привредним субјектима заинтересованим за учешће у поступку јавне
набавке и податке о поднетим пријавама и понудама до отварања пријава, односно понуда.
Не сматрају се поверљивим изјаве и подаци о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта, каталози, понуђена цена и елементи цене, као и други подаци у вези са критеријумима за
доделу уговора и условима за извршење уговора.
Свим лицима која учествују у планирању и спровођењу поступка јавне набавке, забрањено је да
трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са јавном набавком.

IV. НАЧИН ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВЦИ
Одређивање лица за праћење извршења уговора и правила комуникације са другом уговорном
страном у вези с тим извршењем
Члан 45.
Председник општине одређује лице које ће бити одговорно за праћење извршења закљученог уговора
(у даљем тексту: одговорно лице).
Одговорно лице је дужно да прати, контролише, води потребне евиденције и извештава о реализацији,
застојима, неправилностима и свим другим информацијама значајним за реализацију уговора за чије је
праћење извршења одговоран.
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Одговорно лице је дужно да благовремено пре истека рока важења уговора или финансијског
испуњења уговора, о томе обавести надлежног руководиоца подносиоца захтева, како би се благовремено
покренуо нови поступак набавке и спречио застој у функционисању и редовном процесу рада.
Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора одвија се искључиво писаним
путем, односно поштом, мејлом или факсом, осим када је усмена комуникација у вези са текућим (не o битним)
стварима једина могућа. Уколико се одржава састанак са другом уговорном страном, о томе се сачињава
белешка.
Са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора по правилу комуницира одговорно лице.
Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, пружених
услуга или изведених радова
Члан 46.
На критеријуме, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, пружених
услуга или изведених радова примењују се важећи прописи, општи акти и процедуре наручиоца којима се
уређује ова област, као и одредбе закљученог уговора.
Лица која врше квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова дужна су да провере:
– да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара уговореној;
– да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговарају
уговореним.
ЈЛС.

Испоручена добра се стављају на располагање корисницима у складу са општим актима и процедурама

Лице које врши квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова или одговорно лице
дужни су да потпишу ''оверу'' на рачуну у припреми рапуна и захтева за плаћање.
Правила у вези са плаћањем
Члан 47.
Ако другачије није прописано општим актима и процедурама ЈЛС или закљученим уговором, плаћање
се врши на основу рачуна које доставља друга уговорна страна, уз које се доставља пропратна документација.
Оверу рачуна врше, по правилу, одговорно лице или лице које врши квантитативни и квалитативни
пријем добара или руководилац подносиоца захтева, као и Организациона јединица у чијем делокругу су
послови финансија.
Пре овере рачуна, врши се контрола рачуна и његова провера ради контроле података (врсте,
количине, цене и др.). Уколико се утврди неисправност рачуна, о томе се сачињава белешка ради рекламације
другој уговорној страни и рачун се одмах враћа препорученом поштом и означава у ЦРП-у као невалидан.
Уколико је рачун исправан задужени службеник исти оверава својим потписом на печату ''контрола рачуна'', а
одговорно лице које контролише извршење закљученог уговора оверава рачун својим потписом да је услуга
извршена на печату ''овера''.
У случају да је у понуди привредног субјекта са којим је закључен уговор наведено да ће ЈЛС
непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се
доспела потраживања плаћају непосредно, Организациона јединица у чијем делокругу су послови финансија је
дужна да непосредно плаћа доспела потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио.
Ако није предвиђено непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу за део уговора који је
он извршио, Организациона јединица у чијем делокругу су послови финансија је дужна да након плаћања
привредном субјекту са којим је закључен уговор затражи да у року од 60 дана достави доказ и изјаву
подизвођача да је извршио плаћање подизвођачу његових потраживања.
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Уколико привредни субјект са којим је закључио уговор у року из става 4. овог члана не достави доказ
и изјаву подизвођача, Организациона јединица у чијем делокругу су послови финансија је дужна да достави
Канцеларији за јавне набавке предлог за покретање прекршајног поступка.
Правила поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора и у случају потребе за
отклањањем грешака у гарантном року
Члан 48.
Подносилац захтева, однодно лице задужено за праћење извршења уговора одговорно је за извршење
тог уговора и дужан је да о евентуалним проблемима (неблаговремено извршење уговорних обавеза,
проблеми у вези с тим извршењем, престанак уговора и др.) писмено обавести организациону јединицу у чијем
су делокругу послови набавки, која утврђује начин решавања тих проблема и предузима одговарајуће
активности.
Уколико се утврди да квалитет и количина добара, услуга или радова не одговарају уговореним,
овлашћено лице за извршење набавке сачињава рекламациони записник у коме наводи неслагања са
уговором.
О потребама отклањања грешака у гарантном року обавештава се друга уговорна страна. Уколико
друга уговорна страна не отклони грешке у остављном року, проверавају се услови за реализацију средстава
финансијског обезбеђења и обавештава се Организациона јединица у чијем делокругу су послови финансија
ради његове реализације.
Правила поступања у вези с уговореним средствима финансијског обезбеђења
Члан 49.
Средства финансијског обезбеђења чувају се у Организационој јединици у чијем делокругу су послови
финансија.
Организациона јединица у чијем делокругу су послови финансија, стара се о роковима важења
средстава финансијског обезбеђења и прибављању нових средстава финансијског обезбеђења ако је
постојећим истекао рок важења, а уговорне обавезе нису извршене.
Када утврди разлоге за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења, о томе без
одлагања обавештава Организациона јединица у чијем делокругу су послови финансија, уз достављање
потребних образложења и доказа.
Организациона јединица у чијем делокругу су послови финансија проверава испуњеност услова за
реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења и, ако сматра да су ти услови испуњени, стара се
о њиховој реализацији у складу са прописима.
Правила поступања у вези са изменом у току трајања уговора и раскидом уговора
Члан 50.
У случају потребе за изменом или раскидом уговора о јавној набавци, подносилац захтева о томе
обавештава Организациона јединица у чијем делокругу су послови јавних набавки.
Ако друга уговорна страна захтева измену уговора о јавној набавци, подносилац захтева тај захтев,
заједно са својим мишљењем о томе да ли су захтеване измене потребне и оправдане, доставља
Организационој јединици у чијем делокругу су послови јавних набавки.
Организационој јединици у чијем делокругу су послови јавних набавки проверава да ли су испуњени
услови за измену или раскид уговора прописани законом којим се уређују јавне набавке и припрема документе
потребне за измену и раскид уговора (анекс уговора, изјаву о раскиду итд.).
Контрола извршења уговора о јавној набавци
Члан 51.
Контролу извршења уговора о јавној набавци врши лице које за то именује -Председник општине (у
даљем тексту: Лице за контролу).
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Лице за контролу контролише да ли је извршење уговора о јавној набавци у складу са условима који
су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом.
Лице за контролу самостално и независно спроводи контролу извршења уговора о јавној набавци.
Лице за контролу у обављању својих послова поступа одговорно, објективно, стручно, поштујући
принципе поверљивости података.
Члан 52.
Контрола извршења уговора о јавној набавци обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у
поступку извршења уговора о јавној набавци, и то:
1) начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе;
радова;

2) извршења уговора, а посебно квалитета испоручених добара и пружених услуга, односно изведених
3) стања залиха;
4) начина коришћења добара и услуга.
Члан 53.

Председник општине ће наложити контролу извршења уговора о јавној набавци, уколико постоје
сумње и сазнања о евентуалним неправилностима у извршењу уговора, односно у другим случајевима у којима
оцени да је контрола потребна.
Контрола се може вршити у току извршења уговора о јавној набавци, као и након извршења.
Члан 54.
У току вршења контроле извршења уговора о јавној набавци, све организационе јединице ЈЛС су
дужне да доставе Лицу за контролу тражене информације и документа која су у њиховом поседу или под
њиховом контролом у примереном року који одреди Лице за контролу.
Комуникација у току вршења контроле се обавља писаним или електронским путем.
V. ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗАКОНИТО, СТРУЧНО И БЛАГОВРЕМЕНО ПОСТУПАЊЕ
Члан 55.
За законито, стручно и благовремено обављање послова у вези с набавкама одговорна су лица која те
послове обављају, као и руководиоци организационих јединица у којима се ти послови обављају.
Свако ко сазна да је лице у обављању послова у вези с набавкама поступило незаконито, дужан је да о
томе обавести Председника општине или начелника Општинске управе.
VI. ПОСТУПАЊЕ У ВЕЗИ СА МОНИТОРИНГОМ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И У ВЕЗИ СА
НАДЗОРОМ НАД ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Члан 56.
Носилац реализације је одговоран за поступање по захтевима Канцеларије за јавне набавке у поступку
вршења мониторинга и захтевима Министарства финансија над извршењем уговора о јавним набавкама.
VII. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА
Члан 57.
Закона.

Јавне набавке друштвених и других посебних услуга прописане су чл. 75. и 76. Закона и Прилогом 7.
Члан 58.

Јавне набавке друштвених и других посебних услуга се планирају, а реализација уговора о овим
набавкама прати, у складу са одредбама овог правилника које се односе на друге јавне набавке.
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Члан 59.
Јавне набавке друштвених и других посебних услуга чија је процењена вредност једнака или већа од
15.000.000,00 динара спроводе се, по правилу, применом отвореног поступка јавне набавке и применом
одредаба овог правилника којима се уређује спровођење поступка јавне набавке.
На поступање у вези са огласима о јавној набавци и роковима за подношење понуда примењују се
одредбе члана 75. Закона.
Наручилац ће спровести другу врсту поступка уколико су за то испуњени услови прописани Законом.
Набавке друштвених и других посебних услуга чија је процењена вредност мања од 15.000.000,00
динара, спроводе се у складу са одредбама правилника којим се уређује спровођење поступака набавки на
које се не примењује Закон.
VIII. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Члан 60.
ЈЛС ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који обављају послове јавних
набавки.
Програм стручног усавршавања запослених у вези са јавним набавкама сачињава организациона
јединица у чијем делокругу су послови људских ресурса.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Овај правилник се примењује на поступке јавне набавке и поступке заштите права започете после
почетка примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019).
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближем уређивању поступка јавне
набавке Општине Нови Бечеј број IV 04-404-13/2016 од 27.01.2016. године.
Овај правилник се објављује на интернет страници наручиоца.
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-404-23/2020
Дана: 22.11.2020. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник општине
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 44. став 1. тачка 4. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, бр.
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 6. и 26. Статута
општине Нови Бечеј, а у вези са чланом 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
91/2019, у даљем тексту: Закон), Председник општине дана 22.11.2020. године, доноси следећи
ПРАВИЛНИК
О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником се, за потребе јавног наручиоца Општине Нови Бечеј (у даљем тексту: ЈЛС), ближе
уређује спровођење поступака набавки на које се Закон не примењује.
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Правилник је намењен свим организационим јединицама ЈЛС и свим лицима која учествују у пословима
набавки, а који су дужни да га примењују.
II. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН
Члан 2.
Набавке на које се Закон не примењује прописане су чл. 11-21. Закона, а Закон се не примењује и на
набавке испод прагова прописаних чланом 27. Закона.
Члан 3.
Поступци набавки на које се не примењује Закон се спроводе тако да се:
- обезбеди примена свих начела Закона на начин који је примерен околностима конкретне набавке;
- обезбеде циљеви који су прописани у Правилнику о јавним набавкама;
- спречи постојање сукоба интереса;
- уговори цена која није већа од упоредиве тржишне цене за предмет набавке захтеваног квалитета.
Иницирање и покретање поступка набавке
Члан 4.
Потреба за покретањем поступка набавке се исказује подношењем усменог или писаног захтева за
набавку.
Подносилац захтева у захтеву наводи и предлог најмање три потенцијална понуђача којима би се
упутио позив за подношење понуде и лице задужено за праћење извршења уговора о тој набавци.
Изузетно од става 2. овог члана, уколико подносилац захтева наведе предлог мање од три
потенцијална понуђача којима би се упутио позив за подношење понуде, подносилац захтева је дужан да
достави писано образложење.
Организациона јединица која је корисник набавке (у даљем тексту: подносилац захтева) се сматра
одговорном за израђене техничке спецификације и критеријуме за избор за доделу уговора, уколико су
предложени.
Начин поступања по одобреном захтеву за покретање поступка набавке
Члан 5.
Службеник распоређен на пословима за јавне набавке, односно лице задужено за спровођење
поступка које именује овлашћено лице ЈЛС (у даљем тексту: носилац реализације) без одлагања, а најкасније
у року од три дана од поднетог захтева сачињава одлуку о спровођењу поступка набавке која нарочито
садржи податке о: предмету набавке, процењеној вредности набавке и носиоцу реализације, односно комисији
за набавку.
Одлуку о спровођењу набавке парафира носилац реализације и заједно са осталом пратећом
документацијом, доставља Председнику општине на потпис.
Лице задужено за спровођење поступка набавке и комисија за набавку
Члан 6.
Одлука о спровођењу поступка набавке садржи податке о лицу задуженом за спровођење поступка
набавке, односно комисији за набавку.
Ако процењена вредност набавке не прелази износ од 3.000.000 динара, не постоји обавеза
именовања комисије за набавку, у ком случају поступак набавке спроводи лице задужено за спровођење
поступка набавке.
За спровођење набавки чија је процењена вредност већа од 3.000.000 динара именује се комисија за
набавку.
Комисија мора да има непаран број чланова, а најмање три члана.
Чланови комисије за набавку, односно лице задужено за спровођење поступка набавке, могу да буду
лица која нису запослена код наручиоца, ако јавни наручилац нема запослена лица која имају одговарајућа
стручна знања.
Комисија за набавку, односно носилац реализације, предузима све радње у поступку набавке.
Комисија за набавку, односно носилац реализације, стара се о законитости спровођења поступка.
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Након отварања понуда, чланови комисије, односно носилац реализације, потписују Изјаву о постојању
или непостојању сукоба интереса.
Ако је члан комисије за набавку у сукобу интереса, након потписивања Изјаве о постојању сукоба
интереса обавештава носиоца реализације, који обавештава одговорно лице наручиоца. То лице се изузима из
даљег поступка набавке, а заменик члана преузима његово место у комисији за набавку.
Ако је носилац реализације у сукобу интереса, након потписивања Изјаве о постојању сукоба интереса
обавештава одговорно лице наручиоца. У том случају именује се ново лице задужено за спровођење поступка
набавке.
Члан 7.
Задаци носиоца реализације, односно комисије за набавку су да:
- припреми позив за подношење понуда и друге акте у поступку набавке;
- отвори и прегледа понуде;
- предузима све друге потребне радње у вези са спровођењем поступка набавке.
Начин пружања стручне помоћи комисији, односно лицу задуженом за спровођење поступка
набавке
Члан 8.
Све организационе јединице дужне су да у оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ комисији за
набавку, односно носиоцу реализације.
Позив за подношење понуда
Члан 9.
Позив за подношење понуда садржи предмет набавке, техничке спецификације, количину, јединицу
мере, рок за достављање понуда и начин подношења понуда, критеријуме, рок испоруке, елементе понуде око
којих ће се преговарати и начин преговора, контакт за тражење додатних појашњења у вези са сачињавањем
понуде и начин давања додатних појашњења, а у случају потребе и друге елементе, с обзиром на предмет
набавке.
Позив за подношење понуда и други потребни документи сачињавају се у оквирном року од три радна
дана од дана доношења одлуке о спровођењу поступка набавке.
Контролу позива за подношење понуда и осталих сачињених докумената врши носилац реализације.
Носилац реализације позив за подношење понуда и друге сачињене документе доставља писаним
путем (укључујући и и-мејл) привредним субјектима предложеним у захтеву за набавку.
Позив за подношење понуда и други сачињени документи упућује само одређеним привредним
субјектима.
Рок за подношење понуда мора бити примерен времену потребном за припрему понуде и утврђује се
за сваки појединачни поступак набавке.
Начин подношења понуде и отварање понуда
Члан 10.
Начин подношења понуде одређује се у позиву за подношење понуда и може бити: непосредно, путем
поште или електронским путем.
Понуде поднете непосредно или путем поште заприма организациона јединица у чијем су делокругу
послови писарнице, ставља пријемни печат, датум и време, док понуде поднете електронским средствима
евидентира носилац реализације.
Понуде се отварају непосредно по истеку рока за подношење понуда.
О поступку отварања понуда сачињава се Извештај о спроведеном поступку, који садржи:
- податке о броју и предмету набавке;
- податке о времену и месту отварања понуда;
- елементе примљених понуда (цена, рок испоруке и др);
- друге потребне податке.
Извештај о спроведеном поступку се може доставити привредним субјектима на њихов захтев писаним
путем (укључујући и и-мејл).
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Битни недостаци понуде
Члан 11.
Битни недостаци понуде постоје уколико је понуда неблаговремена, не испуњава услове из техничких
спецификација, уколико понуђач не докаже да испуњава захтеве из позива за подношење понуда или понуда
садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће
упоредити са другим понудама.
Уколико понуда неког понуђача садржи битне недостатке, понуда овог понуђача ће бити одбијена.
Доношење Извештаја о спроведеном поступку
Члан 12.
У складу са извршеном стручном оценом понуда, носилац реализације, односно комисија за набавку,
припрема извештај о спроведеном поступку, саставља ранг листу и предлаже привредног субјекта са којим ће
се закључити уговор о јавној набавци или предлаже обуставу поступка набавке.
За избор најповољније понуде довољно је да наручиоцу буде достављена бар једна понуда која није
одбијена.
Закључење уговора
Члан 13.
Након доношења Извештаја о спроведеном поступку, носилац реализације сачињава предлог уговора,
а исти мора одговарати моделу уговора из позива за подношење понуда, уколико је исти био саставни део
позива.
Носилац реализације доставља предлог уговора на потпис Председнику општине.
Након потписивања уговора од стране овлашћеног лица из става 2. овог члана, носилац реализације
доставља све примерке уговора на потписивање другој уговорној страни или обезбеђује потписивање на други
одговарајући начин.
Носилац реализације доставља потписани примерак уговора кориснику набавке, а фотокопију уговора
лицу задуженом за праћење реализације уговора односно другим организационим јединицама које могу бити
укључене у праћење извршења уговора (које су корисници предмета набавке или на чије активности ће
утицати извршење уговора).
Уговор о набавци може да се закључи у електронској форми, у складу са законом којим се уређује
електронски документ и законом којим се уређује електронски потпис.
Обавештење за добровољну претходну транспарентност
Члан 14.
У поступку набавке на основу чл. 11-21. Закона, може се објавити обавештење за добровољну
претходну транспарентност у складу са Законом.
Набавке мање вредности
Члан 15.
ЈЛС не мора да примењује одредбе овог правилника ако је процењена вредност набавке мања или
једнака 150.000,00 динара без ПДВ-а.
За набавке чија процењена вредност не прелази процењену вредност из претходног става
закључивање уговора/издавање наруџбенице није обавезно. У наведеном случају набавка се врши у складу са
прописима који регулишу облигационе односе, а плаћање на основу издатог рачуна.
У случају из става 1. овог члана не примењују се одредбе овог правилника, изузев правила којима се
уређује да је потребно платити цену која није већа од упоредиве тржишне цене за предмет набавке
захтеваног квалитета.
Изузетно, поступак се не спороводи у случају посебно оправданог разлога и изнад износа из става 1.
овог члана али се у том случају сачињава службена белешка где се описују разлози не спровођења поступка.
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Овлашћења и одговорности у поступку набавке
Члан 16.
Носилац реализације координира радом комисија за набавке, пружа стручну помоћ комисији у вези са
спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка набавке.
За законитост спровођења поступка набавке, сачињавање предлога и доношење одлука, решења и
других аката у поступку набавке одговорни су: овлашћено лице, носилац реализације, подносилац захтева за
набавку и комисија за набавку, односно лице задужено за спровођење поступка набавке.
Свака организациона јединица ЈЛС, односно свако лице, које спроводи радње у поступку набавке у
складу са прописима и овим правилником, одговара за предузете радње.
III. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 17.
Овај правилник се примењује на поступке набавки започете после почетка примене Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019).
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ЈЛС.
Овај правилник се објављује на интернет страници наручиоца.
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-404-24/2020
Дана: 22.11.2020. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник општине
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 8. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана
27.11.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације
“Дани Лазе Телечког 2020”
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације “Дани Лазе Телечког 2020” који је усвојио
Организациони одбор.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Општинског већа
Ивица Миланков с.р.

Број: III 02-400-98/2020
Дана: 27.11.2020. гoдинe
Нови Бечеј

2. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр.
6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј на 7. седници, одржаној дана 27.11.20202020. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Општинско веће упознало се са текстом Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја
Парка природе Стара Тиса код „Бисерног острва“, донете од стране Надзорног одбора Јавног
предузећа „Koмуналац” Бечеј, на седници одржаној 26.06.2020. године.
2. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе Стара Тиса код „Бисерног
острва“, донета од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Koмуналац” Бечеј, на седници
одржаној 26.06.2020. године налази се у прилогу овог Закључка и чини његов саставни део.
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3. Овај Закључак објавити у “Службеном листу Општине Нови Бечеј”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-501-153/2020
Дана: 27.11.2020.године
Нови Бечеј

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Општинског већа
Ивица Миланков с.р.

Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле:
Табела 1. Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за обављање делатности, односно
на други начин коришћење заштићеног подручја
Ред.
бр.

Предмет накнаде

1.

Обављање делатности туристичких агенција,
пружаоци наутичкотуристичких,
ловнотуристичких и ваздухопловних услуга

1.1.

Објекат, односно део објекта агенција и пружаоца
услуга (Туристичке агенције, пружаоци наутичкотуристичких,
ваздухопловних и ловнотуристичких услуга са седиштем, огранком
или посебним простором за обављање делатности на заштићеном
подручју) (годишња накнада)
Марине и сидришта (годишња накнада)
Излетничко пловни објекти за панорамско
разгледање, катамарани, глисери и други пловни објекти преко 9
m за сопствене потребе (годишња накнада)
Катамарани и глисери и други пловни објекти до
9 m за сопствене потребе (годишња накнада)

1.2.
1.3.
1.4.

Основица

Висина у
РСД
највиши
износ
накнаде

објекат по седишту 10.000
или др.
регистрованој
јединици
објекат
пловни
објекат

10.000
30.000

пловни
објекат

25.000

2.

Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја,
исхране и пића

2.1.

Хотели, мотели, туристичка насеља (годишња
накнада)

лежај

2.2.

Хостели, пансиони и преноћишта (годишња
накнада)

лежај

2.3.

Одмаралишта, планинарски домови,
ловнотуристички објекти за смештај, објекти домаће
радиности (годишња накнада)
Хотели и други угоститељски објекти, научнообразовни и рекреативни центри – репрезентативни објекти
(годишња накнада)

лежај

500

m²

450

Kампови (годишња накнада)
Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и
пића (ресторан, кафана, бар, бифе, објекат брзе хране, печењара
и др.) укључујући и површину припадајуће терасе, односно баште
(годишња накнада)
Постављање објеката за обављање трговине,
занатства, услуга и индустрије

m²
m²

22
1.005

2.4.

2.5.
2.6.

3.
3.1.

Постављање објеката за промет прехрамбених и
других производа (текстил, козметичка, санитарна и хемијска
средства за домаћинство и пољопривреду, лекови, семена и др.) и
пијачна продаја прехрамбених производа сувенира и
друге робе

1.200
1.155
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3.1.1.

Продајни објекти мешовите специјализоване робе
(годишња накнада)

m²

650

3.1.2.

Киосци за продају штампе, дувана и сл. робе
(годишња накнада)

објекат

4.500

3.1.3.

Станице за откуп пољопривредних производа, стоке, гљива и
шумских плодова (годишња накнада)

6.500

3.1.4.

Сувенирнице (годишња накнада)

објекат,
откупно
место
Површина
продајног
простора у m²

3.1.5.
3.1.6.

Банке, поште и мењачнице (годишња накнада)
Покретне тезге за продају разних роба (дневна
накнада)

m²

300
330

3.2.

Постављање објеката за промет грађевинског
материјала, резане грађе, машина и опреме, аутомобила,
вештачких ђубрива, откуп, складиштење, чување пољопривредних
производа и др.
Стоваришта, хладњаче, силоси, сушаре и
магацини (годишња накнада)

3.2.1.
3.2.2.

Продајни објекат грађевинског материјала,
машина, опреме, аутомобила и др. (годишња накнада)

3.3.

3.3.1.

Постављање објеката за обављање занатских и
сервисних услужних послова (поправка и одржавање машина,
моторних возила, поправка апарата, уређаја, скијашке и друге
опреме и др.)
Занатске и сервисне радње (годишња накнада)

3.3.2.
3.3.3.
3.4.

m²

m²
m² површине
објекта

250

250
300

m² површине
објекта

250

Пумпе за течна горива и гас (годишња накнада)

m²

3.500

Кречане и ћумуране (годишња накнада)
Постављање објеката за обављање осталих
услужних послова
Радње за изнајмљивање спортске опреме, школе
скијања, тениса, фудбала, јахања и др. (годишња накнада)

m²

450

m²

300

3.4.2.

Фризерске радње, козметичарске, фотографске и
сличне (годишња накнада)

m²

300

3.4.3.

Стални и покретни објекти за забаву (видео игре,
забавни паркови, аутодроми и сл.) (годишња накнада)

m² површине
објекта

300

3.4.4.
3.5.

Кладионице и коцкарнице (годишња накнада)
Постављање објеката за обављање занатскоиндустријске и индустријске делатности (резање и обрада дрвета,
брикетирање, асфалтне базе и друга производња грађевинских
материјала, млинови за жито, паковање и прерада
амбалажног отпада, прерада пољопривредних
производа, прехрамбена и друга индустријска производња)

објекат

75.000

3.5.1.
3.5.2
3.5.3.

Занатска делатност (годишња накнада)
Индустријска делатност (годишња накнада)
Коришћење земљишта постављањем машине за
резање грађе (бансека) (годишња накнада)

m²
m²
по бансеку

375
3.500
52.500

3.5.4.

Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе
(брента) (годишња накнада)

по бренту – гатер

100.000

3.4.1.
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4.

Обављање делатности експлоатације минералних
сировина

4.1.
4.2.
4.3.

Грађевински, технички и украсни камен (годишња накнада)
Експлоатација камена лапорца (годишња накнада)
Експлоатација другог камена, песка, шљунка, глине и др.(годишња
накнада)

m³
m³
m³

200
100
120

4.4.

Експлоатација јаловине, откривке (годишња накнада)

m³

100

4.5.
4.6.
5.
5.1.

Експлоатација нафте (годишња накнада)
Нафтовод (годишња накнада)
Коришћење вода и водопривреда
Коришћење песка и шљунка из корита водотока, спрудова и
напуштених корита (годишња накнада)

m³
m

15
105

m³

100

5.2.

Коришћење објеката / постројења за флаширање воде пореклом са l произведене
заштићеног подручја
воде
Коришћење термалних и термоминералних вода (годишња накнада) m³

5.3.

1
1

5.4.

Пастрмски рибњак који користи воду са заштићеног
подручја (годишња накнада)

Површина рибњака 40
у m²

5.6.

Шарански рибњак који користи воду са заштићеног
подручја (годишња накнада)

Површина рибњака 1.000
у ha

5.7.
5.8.
5.9.

Водопривредне акумулације (годишња накнада)
Пловне каналске мреже (годишња накнада)
Каналске мреже за наводњавање и одводњавање (годишња
накнада)

ha
m
m

3.600
150
60

6.

Коришћење објеката за постављање објеката за обављање
енергетске делатности (енергетика)

6.1.
6.1.1.

Производња електричне енергије у хидроелектранама
водоакумулација хидроелектрана на заштићеном подручју (годишња ha
накнада)

3.600

6.1.2.
6.1.3.
6.2.1.

Водоакумулације за вештачко оснежавање (годишња накнада)
Мини – хидроелектране (годишња накнада)
Производња електричне енергије у ветроелектранама (годишња
накнада)

m²
објекат

50
150.000

објекат

200.000

6.2.2.

Производња електричне енергије у осталим електранама
(соларним електранама, електранама на биогас и биомасу,
геотермалне, геосоларне, на отпад) – (годишња накнада)
Пренос и дистрибуција електричне енергије
Надземни електроенергетски вод 400 kV, ширина коридора 25 m
(годишња накнада)

објекат

150.000

m²

40

6.3.2.

Надземни електроенергетски вод 220 kV, ширина коридора 20 m
(годишња накнада)

m²

40

6.3.3.

Надземни електроенергетски вод 110 kV, ширина коридора 15 m
(годишња накнада)

m²

45

6.3.4.

Надземни електроенергетски вод 35 kV, ширина коридора 10 m
(годишња накнада)

m²

40

6.3.5.

Надземни електроенергетски вод 20 или 10 kV, ширина коридора 5
m (годишња накнада)

m²

40

6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.
6.3.
6.3.1.

Подземни електроенергетски водови – каблови (годишња накнада)
Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 kV
MBTS 10 (20)/0,4 kV и стубна трафостаница (годишња накнада)
Разводно постројење (годишња накнада)
Цевоводни транспорт воде и гаса
Примарна мрежа гасовода (годишња накнада)

m
m²
објекат
m²

85
400
1400
240

m

100

6.3.
6.3.1.
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6.3.2.
6.4.
6.4.1.

транспорт воде из и кроз заштићено подручје (годишња накнада)
Нафтна постројења, црпне пумпе за нафту и гас
Нафтна постројења и црпна пумпа (месечна накнада)

7.

Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације

7.1.

Друмски саобраћај и транспорт

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.2.
7.2.1.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.4.
7.4.1.

27
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m²

200

Аутопут (годишња накнада)
Државни пут I и II реда (годишња накнада)
Општински пут (годишња накнада)
Некатегорисани шумски пут (годишња накнада)
Превоз грађе и осталог материјала (тура)
Железнички саобраћај и транспорт
Туристичка пруга (годишња накнада)
Ваздушни саобраћај
Аеродром (годишња накнада)
Хелиодрома (годишња накнада)
Транспорт жичаром и покретном траком
Жичара за превоз људи (траса жичаре чини појас ширине: осмосед
и шестосед – 30 m, четворосед – 20 m, а ски лифт – 10 m
(годишња накнада)

km
km
km
km
m³

75.000
50.000
40.000
30.000
27

m

210

ha
објекат

3.000
200.000

ha

27.000

7.4.2.
7.4.3.

Покретна трака за транспорт материјала (годишња накнада)
Уређај за вештачко оснеживање ски стаза (годишња накнада)

ha
m² површине
испод стуба
снежног топа

54.000
500

7.4.4.

Стуб жичаре (годишња накнада)

m² површине
испод стуба
жичаре

500

7.4.5.

Станица жичаре и ски лифт (годишња накнада)

m² површине
испод
станице

500

7.5.
7.5.1.

Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације
Постављање примарне телефонске мреже надземни вод (годишња
накнада)

m

100

7.5.2.

Постављање примарне телефонске мреже подземни вод (годишња
накнада)

m

50

7.5.3.

Постављање електронске комуникационе опреме (које су у статусу
закупа или службености) (годишња накнада)

m² површине
испод базне
станице

3.000

7.6.

Коришћење заштићеног подручја за радио и телевизијске
комуникације

7.6.1.

Телевизијски релеји, репетитори, предајници са објектима и
опремом (који су у статусу закупа или службености) (годишња
накнада)

m²

4.500

7.6.2.

Радио комуникације (корисници радио релеја и одашиљача) осим
радиоаматера, СУП и војске (који су у статусу закупа или
службености) (годишња накнада)

m²

600

7.6.3.

Мрежа за телекомуникацију (оптички водови)
(годишња накнада)

m

75

7.8.
7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.

Водени саобраћај
Чамци (годишња накнада)
Понтони (годишња накнада)
Сплавови (годишња накнада)

пловило
пловило
пловило

3.000
10.500
22.500
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8.
8.1.1.
8.1.2.

Снимање
Играни филмови
Документарни филмови

дан
дан

12.250
5.000

8.1.3.

Рекламни филмови

дан

20.000

8.1.4.
8.1.5.
9.
9.1.

Фотографисање
Снимање звучних записа
Коришћење флоре и фауне и друге делатности
Сакупљање гљива, лековитог и јестивог биља, других шумских
плодова и животиња (пужева и др.)

дан
дан

2.000
2.000

9.1.1.

Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране
физичких лица – годишња накнада по сакупљачу

период
коришћења

1.800

9.1.2.

Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране
физичких лица – седмична накнада по сакупљачу

период
коришћења

450

9.1.3.

Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране
физичких лица – дневна накнада по сакупљачу

период
коришћења

120

9.1.4.

Откуп на заштићеном подручју од стране правних и физичких лица kg

9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
10.

Коришћење шума и ливада
Сеча шуме
Коришћење трске – уговорени период
Коришћење трске (дневна накнада)
Коришћење рогоза (дневна накнада)
Кошење ливада (годишња накнада)
Лов дивљачи
Лов дивљачи – годишња накнада
Лов дивљачи – дневна накнада
Коришћење земљишта изван јавног пута за изградњу
уређених паркинга (годишња накнада)

11.
11.1.
11.2.

23

m³
сноп
дан
период
ar

50
20
240
200
200

годишње по ловцу
дневно по ловцу
m²

3.200
225
30

Постављање реклама
Постављање рекламних и информативних ознака на заштићеном
подручју, осим ознака саобраћајне и туристичке сигнализације

m²

15.750

Постављање билборда

m²

35.000

Табела 2. Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и других
некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју
Ред. Предмет накнаде

Основица

Висина у

1.

Викендице, виле и други породични објекти за одмор (годишња
накнада)

m²

120

2.
3.

Бачије (годишња накнада)
Куће за одмор на води, на обалама река и језера, пловеће
инсталације без сопственог погона (годишња накнада)

m²
m² подне
површине објекта

50
1.000

4.
5.
6.

Резиденцијални објекти (годишња накнада)
Кампери, камп приколице (годишња накнада)
Шатори (дневна накнада)

m²
објекат
m² површине
шатора

250
3.800
30

Табела 3. Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју
Ред.
бр.
1.

Предмет накнаде

Основица

I категорија моторних возила до 1,3 m висине (код предње осовине дан
возила) – мотоцикли и путничка возила

Висина у
РСД
300
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2.

II категорија моторних возила са приколицом висине до 1,3 m и
комби возила

дан

500

3.

III категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (аутобуси и
камиони)

дан

700

4.

IV категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (код предње
осовине вучног возила) са више од 3 осовине – сва возила са
више од 3 осовине

дан

1.700

Табела 4. Коришћење заштићеног подручја за спортско рекреативне активности,
одржавање манифестација
Ред. бр. Предмет накнаде

Основица

Висина у
РСД

1.

Коришћење земљишта за спорт

1.1.
1.2.

Ски стаза (површину ски стазе чини простор ширине 40 m)
Игралишта, отворених базена, хиподрома,
терена за обуку, плажа и сл.

m²
3
по m²
35
површине/годишње

1.3.
1.3.1
1.3.2.
1.3.3.
2.

Сплавова, платформи
Платформе од бетона
Платформе од дрвета, плутајуће
Платформе од дрвета на стубовима
Коришћење земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке
и културне манифестације

по
по
по
по

2.1.

За спотске, туристичке и културне манифестације (сакупљање биља дан
и плодова, косидба, лов и риболов, регате и друга такмичења на
води, културни догађај, празник) – дневна накнада

25.000

2.2.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића ван угоститељских
објеката, на вашарима и другим јавним манифестацијама (дневна
накнада)

m²

330

2.3.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића у привременим и
покретним угоститељским објектима укључујући и површину
припадајуће терасе, односно баште (дневна накнада)

m²

1.000

2.4.

За ауто-мото приредбе (рели, квадови, вожња теренским возилима
и др.)

дан

45.000

m²/годишње
m²/годишње
m²/годишње
m²/годишње

2.100
600
200
100

Табела 5. Коришћење имена и знака заштићеног подручја
Ред.
бр.

Предмет накнаде

1.

Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног
лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго

2.

Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену
правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами
и друго, ако не постоји сагласност

Висина
у РСД

Основица

По
уговору
годишњи приход
остварен коришћењем
имена и знака
заштићеног подручја

1%

Табела 6. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима
Ред. бр. Предмет накнаде

Основица

Висина
у РСД

1.
1.1.

дан

100

Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима
за пунолетног посетиоца

27. новембар 2020.

Службени лист општине Нови Бечеј

30

Број: 30

1.2.

за децу од 8 до 18 година

дан

50

2.

Посета заштићеном подручју и његовим деловима (посебно шумски
предели, клисуре и кањони, простори са водопадима, видиковци, пећине и
друге зоне)
за групу до 10 посетилаца, по посетиоцу
за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу

дан
дан

250
150

2.1.
2.2.

Табела 7. Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом
нарушавају својства заштићеног подручја
Ред. бр. Предмет накнаде

Основица

1.

m²

Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом
нарушавају својства заштићеног подручја

САДРЖАЈ

ОПШТИ ДЕО
Назив акта
1.

2.

Стр.

Општинско веће

Бр.
сл.л.
30

Општинско веће

30

2

Назив акта

Доносилац

Стр.

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки,
спровођења поступка јавних набавки и праћења извршења
уговора о набавкама
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на
које се Закон о јавним набавкама не примењује
Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу
манифестације “Дани Лазе Телечког 2020”
Закључак о упознавању са текстом Одлуке о накнада за
коришћење заштићеног подручја Парка природе Стара Тиса код
„Бисерног острва“ за 2020. годину

Председник општине

Бр.
сл.л.
30

Председник општине

30

19

Општинско веће

30

2

Општинско веће

30

3

Одлука о организовању и спровођењу Јавне расправе у поступку
доношења Локалног акционог плана за побољшање положаја
Рома на територији општине Нови Бечеј за период 2021.-2025.
годинe
Одлука о организовању и спровођењу Јавне расправе у поступку
доношења Одлуке о буџету Општине Нови Бечеј за 2021. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
1.

2.
3.
4.

Висина
у РСД
225

Доносилац

1

2

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј.
Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, Тел:023-772-320, лок.128, Емаил: sekretar.skupstine@novibecej.rs
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8,
Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs

