
 

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 124/12),  

Управа за јавне набавке доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О САДРЖИНИ ОДЛУКЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Члан 1.  

Овим правилником уређује се садржина одлуке о заједничком спровођењу 

поступка јавне набавке. 

Члан 2.  

Одлука о заједничком спровођењу поступка јавне набавке (у даљем тексту: 

Одлука), садржи: 

1) називе свих наручилаца који заједнички спроводе поступак јавне набавке (у 

даљем тексту: наручиоци); 

2) навођење врсте предмета јавне набавке; 

3) податке о јавној набавци, и то: 

(1) предмет јавне набавке; 

(2) назив и ознаку из општег речника набавке; 

(3) врсту поступка јавне набавке; 

(4) износ процењене вредности јавне набавке код сваког од 

наручилаца; 

(5) укупан износ процењене вредности јавне набавке; 

(6) податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану 

код сваког од наручилаца; 

4) податак да ли је јавна набавка обликована по партијама, називе свих партија 

и процењену вредност за сваку партију; 

5) податке о уређивању односа између наручилаца за поједине радње у 

поступку са назнаком који од наручилаца ће поједину радњу у поступку 

извршити, и то за: 

(1) достављање одлуке о покретању поступка јавне набавке од стране 

више наручилаца на мишљење Управи за јавне набавке; 

(2) достављање захтева за мишљење о основаности примене 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

Управи за јавне набавке; 



(3) достављање захтева за сагласност за спровођење конкурентног 

дијалога Управи за јавне набавке; 

(4) доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке и решења о 

образовању комисије за јавну набавку; 

(5) објављивање огласа и конкурсне документације, односно 

упућивање позива за подношење понуда; 

(6) доношење одлуке о додели уговора, закључењу оквирног 

споразума, обустави поступка, признавању квалификације; 

(7) поступање у случају захтева за заштиту права; 

(8) закључење уговора о јавној набавци; 

6) навођење разлога за доношење Одлуке, односно навођење позитивних 

ефеката који се постижу заједничким спровођењем поступка јавне набавке; 

7) начин расподеле трошкова поступка јавне набавке између наручилаца; 

8) потписе овлашћених лица и печате свих наручилаца. 

Члан 3.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

Број 110-00-81/2014-01  

У Београду, 24. априла 2014. године  

Директор,  

др Предраг Јовановић, с.р.  


