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На основу члана 140. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19),
Канцеларија за јавне набавке доноси
ПРАВИЛНИК
о поступку отварања понуда
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује начин отварања понуда, садржина записника о отварању понуда
и друга питања од значаја за поступак отварања понуда у поступку јавне набавке.
Члан 2.
Отварање понуда у поступку јавне набавке је јавно, осим у случају:
1) када наручилац примењује електронску лицитацију;
2) када је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим
се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност
података.
У случају из става 1. тачка 2) овог члана наручилац доноси одлуку којом одређује разлоге за
искључење јавности и да ли се искључење јавности односи и на представнике понуђача.
Члан 3.
На отварању понуда присуствује најмање један члан комисије за јавну набавку или лице из члана 92.
став 2. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача и друга лица.
Право активног учествовања на јавном отварању понуда имају само чланови комисије за јавну набавку
или лице из члана 92. став 2. Закона и овлашћени представници понуђача, који су предали овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда.
Приликом отварања понуда комисија за јавну набавку или лице из члана 92. став 2. Закона не могу да
врше стручну оцену понуде.
Члан 4.
На почетку поступка јавног отварања понуда члан комисије за јавну набавку или лице из члана 92. став
2. Закона, саопштава присутнима опште податке о поступку јавне набавке (предмет јавне набавке и/или
партије, процењена вредност јавне набавке и/или партије, врста поступка и др.) и имена свих лица
присутних на јавном отварању.
Отварање понуда спроводи се аутоматски путем Портала јавних набавки и то у време отварања понуда
одређено у јавном позиву.
Портал јавних набавки отвара понуде према редоследу приспећа.
Члан 5.
Ако су у поступку јавне набавке тражени делови понуде који не могу да се доставе електронским
средствима путем Портала јавних набавки, комисија за јавну набавку или лице из члана 92. став 2. Закона
отвара према редоследу приспећа.
Ако су делови понуде из става 1. овог члана поднети неблаговремено, наручилац по окончању поступка
отварања, неотворене делове понуде враћа понуђачу, са назнаком да су поднети неблаговремено.
Податке о деловима понуда из става 1. овог члана, наручилац је дужан да констатује у извештају о
поступку јавне набавке из члана 145. Закона.
Ако су делови понуде из става 1. овог члана поднети неблаговремено, сматра се да је понуда
неблаговремена, а наручилац је дужан то да констатује у извештају о поступку јавне набавке из члана 145.
Закона.
Члан 6.
Портал јавних набавки формира записник о отварању понуда из података које су понуђачи путем
Портала јавних набавки унели у образац понуде.
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Портал јавних набавки аутоматски ставља на располагање записник о отварању понуда наручиоцу и
свим понуђачима, чиме се поступак отварања понуда путем Портала јавних набавки завршава.
Портал јавних набавки омогућава понуђачима да изврше увид у образац понуде свих понуђача.
По окончању поступка јавне набавке, записник о отварању понуда постаје јавно доступан путем
Портала јавних набавки.
Члан 7.
Када отварање понуда није јавно, Портал јавних набавки аутоматски ставља на располагање записник о
отварању понуда наручиоцу, чиме се поступак отварања понуда путем Портала јавних набавки завршава.
Члан 8.
Наручилац мора да омогући овлашћеном представнику понуђача који физички присуствује поступку
јавног отварања понуда да:
1) на Порталу јавних набавки изврши увид у образац понуде свих понуђача и
2) утврди да су делови понуде који су тражени у поступку јавне набавке, а који не могу да се доставе
електронским средствима путем Портала јавних набавки поднети до истека рока за подношење понуда.
Овлашћени представник понуђача који присуствује поступку јавног отварања понуда може да поднесе
примедбе на поступак јавног отварања понуда које је наручилац дужан да забележи.
Наручилац примедбе на поступак јавног отварања понуда наводи у извештају о поступку јавне набавке
из члана 145. Закона.
Члан 9.
Записник о отварању понуда садржи:
1) назив и седиште наручиоца;
2) датум и време почетка отварања понуда;
3) место отварања понуда;
4) предмет јавне набавке и/или партије;
5) процењену вредност предмета јавне набавке – укупно и посебно за сваку партију;
6) врсту поступка јавне набавке;
7) број огласа јавне набавке са Портала јавних набавки;
8) назив и седиште понуђача, а у случају групе понуђача назив и седиште сваког члана групе;
9) датум и време подношења понуде;
10) укупну цену понуде без пореза на додату вредност;
11) укупну цену понуде са порезом на додату вредност;
12) податке из понуде који су одређени као елементи критеријума за доделу уговора;
13) резервни критеријум и остале податке из понуде релевантне за закључење уговора о јавној набавци
које је одредио наручилац;
14) навод понуђача о деловима понуде које подноси средствима која нису електронска јер не могу да се
доставе електронским средствима путем Портала јавних набавки;
15) датум и време завршетка отварања понуда.
Члан 10.
Отварање свих понуда, осим коначних, у случају преговарачког поступка са објављивањем јавног
позива, конкурентног поступка са преговарањем, као и у случају када се користи електронска лицитација,
није јавно.
Након отварања понуда из става 1. овог члана, Портал јавних набавки формира записник о отварању
понуда и аутоматски га ставља на располагање наручиоцу, чиме се поступак отварања понуда путем Портала
јавних набавки завршава.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2020. године.
Број 110-00-10/2020-1
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У Београду, 1. јула 2020. године
В.д. директора,
Сандра Дамчевић, с.р.
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