
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
СЛУЖБЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

КОНТРОЛУ НАБАВКИ ЗА  

2019. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануар 2020. године 



2 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ 
ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

НАДЛЕЖНОСТ: 

 

У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки (,,Службени лист града Београда“ бр. 75/14, 96/16 и 126/16) и 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 

Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за 

буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда, Канцеларији за младе и 

Служби главног урбанисте број 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 

31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од 2.2.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.4.2018. године, 

110-626/18-ГВ од 27.6.2018. године и 110-973/18-ГВ од 4.10.2018. године, 110-1193/18-ГВ 

од 07.12.2018. године, 110-54/19-ГВ од 24.01.2019. године, 110-123/19-ГВ од 14.02.2019. 

године, 110-190/19-ГВ од 07.03.2019. године, 110-406/19-ГВ од 24.04.2019. године, 110-

457/19-ГВ од 16.05.2019. године, 110-589/19-ГВ од 13.06.2019. године, 110-741/2019-ГВ од 

01.08.2019. године, 110-809/2019-ГВ од 28.08.2019. године, 110-839/2019-ГВ од 13.09.2019. 

године, 110-1040/19-ГВ од 20.11.2019.године, 110-1071/19-ГВ од 27.11.2019.године и 110-

1118/19-ГВ од 16.12.2019. године у Одељењу за спровођење централизованих јавних 

набавки обављају се најсложенији стручно-оперативни послови у вези примене прописа 

везаних за јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15, 68/15) и подзаконским актима, а који се односе на: спровођење поступака 

централизованих јавних набавки ради закључења оквирног споразума или додељивања 

уговора за потребе организационих јединица градске управе Града Београда, установа, 

јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град 

Београд, прикупљање и обраду потребних података и документације неопходних за 

покретање поступака централизованих јавних набавки, припрему, односно доношење 

одлука о покретању поступака централизованих јавних набавки; израду конкурсних 

документација; израду и достављање огласа ради оглашавања централизованих јавних 

набавки; спровођење поступака; предлагање, односно доношење одлука о закључењу 

оквирног споразума; предлагање, односно доношење одлука о обустави поступака, израду 

извештаја о спроведеним поступцима централизованих јавних набавки; израду писмена 

поводом покренутих поступака заштите права, сачињавање годишњег извештаја о 

додељеним оквирним споразумима; сарадњу са другим органима који у оквиру своје 

надлежности примењују прописе из области јавних набавки и обављање других послова у 

вези са делокругом рада Одељења. 

 

ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ:    

У току 2019. године, у Одељењу за спровођење централизованих јавних набавки, 

обављани су следећи послови: 
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- спровођење отворених поступака централизованих јавних набавки (покренутих  у 

2019. години, као и покренутих у 2018. години, а окончаних у 2019. години) за потребе 

наручилаца за чије потребе Служба спроводи поступке централизованих јавних 

набавки,  

- спровођење преговарачких поступака централизованих јавних набавки (покренутих  у 

2019. години) за потребе наручилаца за чије потребе Служба спроводи поступке 

централизованих јавних набавки,  

- учешће у комисијама за јавне набавке које су спроводили други наручиоци, 

- сарадња са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују 

прописе из области јавних набавки, као и друге активности у складу са законом, 

Статутом града Београда и другим прописима. 

 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

Спровођење централизованих јавних набавки и пружање стручне помоћи 

наручиоцима вршено је у складу са одредбама следећих прописа: 

-  Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15),  

- Правилника о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних 

набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и 

утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки (,,Службени лист града 

Београда“ бр. 8/19), 

- Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих 

јавних набавки (,,Службени лист града Београда“ бр. 107/16, 74/17, 100/18, 114/18 и 

121/19), 

- Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15 

и 41/19) 

- Правилника о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра 

домаћег порекла („Службени гласник РС“, бр. 33/13), 

- Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних 

набавки на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 83/15), 

- Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица 

Градске управе града Београда (,,Службени лист града Београда“ број 8/15, 58/15, 8/19 и 

39/19); 

- Правилника о начину припреме и достављања материјала Градоначелнику града 

Београда („Службени лист града Београда“, бр. 5/05 и 50/14) и другим интерним актима 

органа Града; 

      - Уредбе о утврђивању општег речника набавке, (,,Службени гласник РС“ бр. 

56/14). 
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        Поред наведених законских и подзаконских аката, примењивао се и Закон о општем 

управном поступку ((„Службени лист РС“, број 18/16 и 95/18 - aутeнтичнo тумaчeњe), као и 

други прописи који су регулисали предмет сваке конкретне централизоване јавне набавке. 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА: 

 

Одељење за спровођење централизованих јавних набавки броји укупно 7 

лица  запослених на неодређено време и 1 лице запослено на одређено време. Кадровско 

стање у Одељењу за спровођење централизованих јавних набавки на дан сачињавања 

извештаја је следеће: 

1. Иносав Ковачевић, дипл.инжењер – заменик директора, 
2. Наташа Јеремић, дипл.правник – виши саветник, руководилац одељења 
3. Миланка Смилић, дипл.правник – самостални саветник, 
4. Лидија Каћевац, дипл. инжењер за менаџмент – самостални саветник, 
5. Рада Новаковић, дипл.инж.технологије – саветник, 
6. Бранислава Вртикапа Атанацковић, дипл. просторни планер – саветник 
7. Ивана Словић, дипл.економиста – млађи саветник 
8. Инес Суботић, дипл.економиста – самостални саветник 

 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ВЕЗАНЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ 

НАБАВКИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

        

Након извршене анализе и сагледавања потреба наручилаца за набавним 

категоријама предвиђеним за централизовано спровођење,  у Одељењу за спровођење 

централизованих јавних набавки је након извршене обраде достављених података 

утврђено да су у буџетској 2019. години испуњени услови за спровођење поступака 

централизованих јавних набавки, за следећа добра и услуге: 

1. колонијална роба, 
2. млеко и млечни производи, 
3. свеже месо, 
4. месне прерађевине и сухомеснати производи, 
5. смрзнуто воће и смрзнуто поврће, 
6. смрзнута риба, 
7. канцеларијски материјал, 
8. средства за одржавање хигијене, 
9. прибор за одржавање хигијене, 
10. папирна галантерија за одржавање личне хигијене, 
11. путничка возила, 
12. санитетска возила, 
13. путничка возила – оперативни лизинг 

 
            У циљу ефикасности и економичности поступака централизованих јавних набавки,  

у Одељењу за спровођење централизованих јавних набавки је за наведене набавне 

категорије, у складу са исказаним потребама наручилаца, извршена стандардизација 

предмета набавних категорија планираних за централизовано спровођење, с тим да је код 
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појединих набавних категорија извршена подела предмета набавке на одговарајући број 

партија, имајући у виду сродност позиција које чине предмет партије. Наиме, предмет 

јавне набавке колонијалне робе обликован је у 9 партија, док је примера ради, предмет 

јавне набавке канцеларијског материјала подељен на 12 партија. Такође предмет јавне 

набаваке свежег меса обликован је у три партије, као и предмет јавне набавке млека и 

млечних производа, док је предмет јавне набавке средстава за одржавање хигијене, као и 

јавне набавке прибора за одржавање хигијене, обликован у четири партије. 

На основу планова набавки наручилаца за 2019. годину, Служба је дана 19.03.2019. 

године донела План централизованих јавних набавки за 2019. годину, након чега су се 

стекли услови за покретање поступака централизованих јавних набавки.  

Такође, сви наручиоци су обавештени да ће Служба за централизоване јавне 

набавке и контролу набавки спроводити отворенe поступке, у циљу закључења оквирних 

споразума. Оквирним споразумом дефинишу се битни елементи уговора о јавној набавци, 

као што су цена, рок испоруке и сл., док наручиоци приступају закључењу уговора о јавној 

набавци у моменту настанка потребе за предметом централизоване јавне набавке, а према 

оквирном времену закључења и реализације уговора, дефинисаним у њиховом плану 

набавки. 

 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ВЕЗАНЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ 

АПЛИКАЦИЈЕ 

 

У току 2019. године, Одељење за спровођење централизованих јавних набавки је у 

сарадњи са ЈКП ,,Инфостан технологије“ наставило активности на унапређењу израђене 

софтверске апликације, намењене електронском исказивању потреба појединачних 

наручилаца за набавним категоријама планираним за централизовано спровођење и 

електронској обради достављених података.  

Такође, Одељење је путем наведене апликације објављивао потребна обавештења, 

информације и упутства свим појединачним наручиоцима, чиме су на ефикаснији и 

целисходнији начин вршене све активности Одељења потребне за покретање и спровођење 

поступака централизованих јавних набавки. Путем наведене софтверске апликације 

појединачни наручиоци су електронским путем вршили унос свих потребних података 

везаних за јавне набавке које централизовано спроводе преко Службе.  
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ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПОСТУПАКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ДОБАРА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ (период јануар-децембар) 

 

 

 

НАЗИВ 
ВРСТА БРОЈ УКУПНО 

Предмет 

централизованих 

јавних набавки 

  Добра       15 
  15 

  Услуге        0 

Реализација 

поступака 

Одлука о закључењу оквирног 

споразума  
      16* 

  18** Одлука о обустави поступка        7* 

Поступак јавне набавке у току        2**** 

Оквирни 

споразуми 

 

Број закључених оквирних 

споразума 
       38***   38 

Захтев за заштиту 

права и начин 

одлучивања 

 

 

Одговор на захтев за заштиту 

права 
7 

    7 Решење наручиоца о усвајању 0 

Закључак наручиоца о одбацивању 0 

 

 

 

 имајући у виду да је предмет појединих централизованих јавних набавки обликован по 

партијама, истом одлуком се додељивао оквирни споразум (где су за то били испуњени 

услови) и обустављен поступак, у партијама у којима није било услова за доделу оквирног 

споразума 

 

** за централизоване јавне набавке бр. 8/18, 20/18 и 8/19 након Одлуке о обустави поступка спроведен је 

преговарачки поступак; за централизоване јавне набавке бр. 1/19 – партија 4, 2/19 – партија 2 и 13/19 

спроведен је нови отворени поступак  

 

*** поступак за централизовану јавну набавку број 5/19 Свеже месо, обликована у три партије, је покренут у 
2019. години, али оквирни споразум за партију 1 није закључен у 2019. години, већ у 2020. години (није 
приказан у броју оквирних споразума који су закључени у 2019. години) и поступак за централизовану јавну 
набавку број 15/19 Колонијална роба, обликована у девет партија је покренут у 2019. години, али оквирни 
споразуми за 9 партија нису закључени у 2019. години (није приказан у броју оквирних споразума који су 
закључени у 2019. години) 
  
**** Дана 31.12.2019. године, поступци за централизоване јавне набавке бр. 8/19 – преговарачки поступак и 

20/19 су били у току. 
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                                                         СПИСАК НАРУЧИЛАЦА 

 ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ/У ИМЕ И ЗА РАЧУН СЕ СПРОВЕДЕ ПОСТУПЦИ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2019. ГОДИНИ  

 

 

 

Р.бр. 

 

 

Назив наручиоца 

 

 

Број јн 

1.  Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

 
9 

2.  Секретаријат за опште послове 

 
8 

3.  Секретаријат за управу 

 
1 

4.  Секретаријат за здравство 

 
2 

5.  Секретаријат за социјалну заштиту 10 

6.  ЈКП „Градска чистоћа“ 

 
10 

7.  ЈКП „Паркинг сервис“  

 
5 

8.  ЈП „Сава центар“ 

 
3 

9.  ЈКП ,,Зеленило Београд“ 

 
4 

10.  ЈКП „Београд- пут“ 3 

11.  ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 

 
5 

12.  ЈКП ГСП ,,Београд“ 

 
10 

13.  ЈКП ,,Београдске електране“ 

 
10 

14.  „Дирекција за градско земљиште и изградњу Београда“ ЈП 

 
6 

15.  ЈКП ,,Градско стамбено“ 

 
4 

16.  ЈВП ,,Београдводе“ 

 
1 

17.  ЈКП ,,Погребне услуге“ 

 
5 

18.  ЈКП ,,Градске пијаце“ 

 
4 

19.  Урбанистички завод Београда ЈП 

 
1 
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20.  ЈКП „Инфостан технологије“ 6 

21.  Библиотека града Београда 3 

22.  Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у 

развоју 
1 

23.  Прихватилиште за одрасла и стара лица 1 

24.  Историјски архив Београда 

 
2 

25.  Позориште ,,Бошко Буха“ 

 
1 

26.  ПУ ,,Др Сима Милошевић“-Земун 

 
1 

27.  ПУ ,,Чукарица“ - Чукарица  

 
1 

28.  ПУ ,,Раковица“ - Раковица  

 
1 

29.  ПУ „Звездара“- Звездара 

 
1 

30.  ПУ ,,Чика Јова Змај“ Вождовац 
1 

31.  Центар дечијих летовалишта и опоравилишта града Београд 
2 

32.  Градски центар за социјално предузетништво 

 
1 

33.  Спортски центар ,,Ташмајдан“ д.о.о Београд 

 
3 

34.  Апотека ,,Београд“  

 
5 

35.  Завод за биоциде и медицинску екологију 

 
1 

36.  Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање 1 
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ТАБЕЛАТНИ ПРИКАЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА 2019. ГОДИНУ (период јануар-децембар 2019. године) 

 

Р.б.јн Назив јавне 
набавке/партије   

Број 
појединачних 
наручилаца/ 
процењена 
вредност 

Доношење 
Одлуке о 

покретању 
поступка 

Претходно 
обавештење 

Позив за 
подношење 

понуда / 
Отварање 

понуда 

Извештај о 
стручној 

оцени 
понуда 

Доношење 
Одл.о закљ. 

Оквирног 
споразума 

Доношење 
Одлуке о 
обустави 
поступка 

Изабрани понуђач / 
датум закључења 

оквирног споразума 
/вредност оквирног 

споразума 

 
8/18 

 
Месне прерађевине и 
сухомеснати производи 

7/ 
59.111.010,70 

 

 
 
 
 

20.12.2018. 

 
 
 

14.02.2018. 

 
28.12.2018./ 
08.01.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока)/ 
18.01.2019. 

 

 
07.02.2019. 
22.03.2019.  

 
 

27.02.2019. 

 
 

28.03.2019. 
 / 

 
 
 
 

 
8/18 

 
Месне прерађевине и 
сухомеснати производи 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 7/ 

59.111.010,70 
 

 
 
 

09.04.2019. 

 
 

14.02.2018. 

 
 

09.04.2019./ 
12.04.2019. 

 
 
 

15.04.2019. 

 
 
 

15.04.2019. 

 
 
 
/ 

„Котленик промет“ 
д.о.о./ 

03.05.2019./ 
57.235.420,00 без ПДВ-а 

20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 1 - закуп путничких 
возила ниже класе) 

 
 

7/ 
14.612.400,00 

 
 

14.12.2018. 

 
 

без 
објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 

17.01.2019./ 
21.02.2019. 

 
 

04.03.2019. 

 
 
 
/ 

 
 

08.03.2019. 

 
 
 
/ 

20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 2 - закуп путничких 
возила ниже средње класе) 

 
 

11/ 
233.384.400,00 

 
 

14.12.2018. 
без 

објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 

17.01.2019./ 
21.02.2019. 

 
 

04.03.2019. 

 
 
/ 

 
 

08.03.2019. 

 
 
/ 

20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 3 - закуп путничких 
возила средње класе) 

 
 

10/ 
91.965.600,00 

 
 

14.12.2018. 
без 

објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 

17.01.2019./ 
21.02.2019. 

 
 

04.03.2019. 

 
 
/ 

 
 

08.03.2019. 

 
 
/ 

20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 4 - закуп путничких 
возила више средње класе) 

 
8/ 

30.585.600,00 

 
 

14.12.2018. 
без 

објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 

17.01.2019./ 
21.02.2019. 

 
 

04.03.2019. 

 
 
/ 

 
 

08.03.2019. 

 
 
/ 
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20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 5 - закуп путничких 
комби возила) 

 
8/ 

16.041.600,00 

 
 

14.12.2018. 
без 

објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 

17.01.2019./ 
21.02.2019. 

 
 

04.03.2019. 

 
 
/ 

 
 

08.03.2019. 

 
 
/ 

20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 1 - закуп путничких 
возила ниже класе) 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 

 
 

7/ 
14.612.400,00 

 
 

19.03.2019. 
без 

објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 

20.03.2019./ 
29.03.2019. 

 
 

08.04.2019. 

 
 

10.04.2019. 

 
 
 
/ 

 АУТО ЧАЧАК доо, 
PORSCHE MOBILITY doo, 
AKS FLEET SOLUTION 
doo, Raiffeisen Rent doo, 
и FLEET PARTNER doo/ 
22.04.2019./ 
14.592.818,52 без ПДВ-а 

20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 2 - закуп путничких 
возила ниже средње класе) 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 

 
 

11/ 
233.384.400,00 

 
 

19.03.2019. 
без 

објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 
 

20.03.2019./ 
29.03.2019. 

 
 

08.04.2019. 

 
 

10.04.2019. 

 
 
/ 

АУТО ЧАЧАК доо, 
PORSCHE MOBILITY doo, 
AKS FLEET SOLUTION 
doo, Raiffeisen Rent doo, 
и FLEET PARTNER doo/ 
22.04.2019./ 
240.541.200,00 без ПДВ-а 

20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 3 - закуп путничких 
возила средње класе) 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 

 
 

10/ 
91.965.600,00 

 
 

19.03.2019. 
без 

објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 
 

20.03.2019./ 
29.03.2019. 

 
 

08.04.2019. 

 
 

10.04.2019. 

 
 
/ 

АУТО ЧАЧАК доо, 
PORSCHE MOBILITY doo, 
AKS FLEET SOLUTION 
doo, Raiffeisen Rent doo, 
и FLEET PARTNER doo/ 
22.04.2019./ 
94.526.745,48 без ПДВ-а 

20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 4 - закуп путничких 
возила више средње класе) 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 

 
8/ 

30.585.600,00 

 
 

19.03.2019. 
без 

објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 
 

20.03.2019./ 
29.03.2019. 

 
 

08.04.2019. 

 
 

10.04.2019. 

 
 
/ 

АУТО ЧАЧАК доо, 
PORSCHE MOBILITY doo, 
AKS FLEET SOLUTION 
doo, Raiffeisen Rent doo, 
и FLEET PARTNER doo/ 
22.04.2019./ 
30.544.248,96 без ПДВ-а 

20/18 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 5 - закуп путничких 
комби возила) 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 

 
8/ 

16.041.600,00 

 
 

19.03.2019. 
без 

објављивања 
претходног 
обавештења 

 
 
 

20.03.2019./ 
29.03.2019. 

 
 

08.04.2019. 

 
 

10.04.2019. 

 
 
/ 

АУТО ЧАЧАК доо, 
PORSCHE MOBILITY doo, 
AKS FLEET SOLUTION 
doo, Raiffeisen Rent doo, 
и FLEET PARTNER doo/ 
22.04.2019./ 
16.032.401,28 без ПДВ-а 

 
 
 
1/19 

Средства за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 1-
средства за одржавање и 
ручно и машинско прање 
рубља и посуђа) 

 
18/ 

14.343.447,11 
 
 
 
 

 
 
 

23.05.2019. 

 
 
 

20.03.2019. 

 
 

05.06.2019./ 
01.07.2019. 

 
 

18.07.2019. 
 

19.07.2019. 
 
 
 
 

 
 
 
 
/ 

Кодекс систем д.о.о./ 
06.08.2019./ 
13.172.273,00 без ПДВ-а 
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1/19 

Средства за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 2-
средства за одржавање 
радних и кухињских 
површина, подова и 
санитарија) 

18/ 
6.293.519,06 

 
 
 
 

 
 
 

23.05.2019. 

 
 
 

20.03.2019. 

 
 

05.06.2019./ 
01.07.2019. 

 
 

18.07.2019. 19.07.2019. 
 
 
 
 

 
 
 
/ 

ГТ- Хемија 
д.о.о./06.08.2019./ 
5.886.102,90 без ПДВ-а 

 

1/19 
Средства за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 3-
биоцидни производи) 

17/ 
5.672.961,73 

 
 

 
 23.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
05.06.2019./ 
01.07.2019. 

 
 

18.07.2019. 19.07.2019. 
 

 
 
/ 

Б2М д.о.о./ 
07.08.2019./ 
4.680.400,60 без ПДВ-а 
 

 

 

1/19 

Средства за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 4-
креме, сапуни и остала 
средства за одржавање 
хигијене) 

 
17/ 

15.557.904,53 
 
 

 
 

23.05.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
 

05.06.2019./ 
01.07.2019. 

 
 

18.07.2019. 
 
/ 
 
 
 

 
 

19.07.2019. 
 

 

/ 

 

 

1/19 

Средства за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 4-
креме, сапуни и остала 
средства за одржавање 
хигијене)-НОВИ ОТВОРЕНИ 
ПОСТУПАК 

17/ 
15.557.904,53 

 
 

 
 
 

12.08.2019. 

 
 
 

20.03.2019. 

23.08.2019. 
06.09.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока за 
подношење 

понуда)/ 
13.09.2019. 

 
 
 
 

20.09.2019. 23.09.2019. 
 
 
 

 
 
 
 
/ 

АУ „ЈУЛИЈА НОВА“/ 
15.10.2019./ 

11.990.240,50 

 
 2/19 

Прибор за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 1-
крпе, сунђери,четке и остали 
сродни производи) 

18/ 
8.588.016,36 

 
 

 
 

 25.04.2019. 

  20.03.2019. 

 
14.05.2019. 
04.06.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока за 
подношење 

понуда)/ 
12.06.2019. 

 
18.07.2019. 

 
19.07.2019. 

 
/ 

„DAXI LINE“ д.о.о. 
Београд и „POLI BIRO“ 
д.о.о. 
Београд/07.08.2019./ 
7.507.569,65 без ПДВ-а 
 

 

2/19 
Прибор за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 2-
метле) 

 
16/ 

8.755.144,65 
 
 

 
 

25.04.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
14.05.2019. 
04.06.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока за 
подношење 

понуда)/ 
12.06.2019. 

 
 

18.07.2019. 

 
 
/ 

 
 

19.07.2019. 

                 / 
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 2/19 
Прибор за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 3-
кесе, корпе и остали сродни 
производи) 18/ 

11.675.978,58 
 
 

 
 

25.04.2019. 

 
 

20.03.2019. 

14.05.2019. 
04.06.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока за 
подношење 

понуда)/ 
12.06.2019. 

 
 

18.07.2019. 

 
 

19.07.2019. 

 
 
/ Б2М д.о.о./ 

07.08.2019./ 
10.192.860,33 без ПДВ-а 
 

 

 2/19 
Прибор за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 4-
пвц, дрвени, пластични и 
остали прибор за одржавање 
хигијене и освеживачи) 18/ 

8.904.448,15 
 
 

 
 
 

25.04.2019. 

 
 
 

20.03.2019. 

 
14.05.2019. 
04.06.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока за 
подношење 

понуда)/ 
12.06.2019. 

 
 
 

18.07.2019. 

 
 
 

19.07.2019. 

 
 
 
/ 

Б2М д.о.о./ 
07.08.2019./ 
7.706.137,00 без ПДВ-а 
 

 

2/19 

Прибор за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 2-
метле)-НОВИ ОТВОРЕНИ 
ПОСТУПАК 

 
 

16/ 
8.987.310,00 

 
 

 
 
 

09.08.2019. 
   20.03.2019. 

 
21.08.2019./ 
06.09.2019. 

 
 

12.09.2019. 

 
 
/ 
 

 
 

 
 

13.09.2019. 
 

/ 
 

 

2/19 

Прибор за одржавање 
хигијене, обликована у 
четири партије (партија 2-
метле)-НОВИ ОТВОРЕНИ 
ПОСТУПАК 

16/ 
9.259.380,00 

 
15.11.2019. 

20.03.2019. 

19.11.2019./ 
05.12.2019. 

 
06.12.2019. 

   06.12.2019. 

 
/ „ANDING TRADE“ д.о.о./ 

23.12.2019./  
9.258.958,00 

 
3/19 

 
Папирна галантерија за 
одржавање личне хигијене 

19/ 
60.655.120,64 

 

 
 

16.04.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
25.04.2019./ 
27.05.2019. 

 
 

27.06.2019. 
 

28.06.2019. 
 

 
/ „Б2М“ д.о.о./ 

12.07.2019./ 
50.871.482,15 без ПДВ-а 

 
 
4/19 Санитетска возила 

 
 

 
1/ 

84.000.000,00 
 
 
 

 
 
 

27.06.2019. 

 
 
 

20.03.2019. 

 
27.09.2019. 
10.10.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока)/ 
21.10.2019. 

 
 
 

24.10.2019. 

 
 
 

24.10.2019. 

 
 
/ 

 
Ником Ауто д.о.о и 
''МИТ'' д.о.о 
12.11.2019./ 
83.559.000,00 без ПДВ-а 

 
5/19 
 
 

 
 
Свеже месо,  
обликована у три партије 
(партија 1 – јунеће месо) 

 
 

5/ 
154.143.408,00 

 
 

08.08.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
26.08.2019. 
17.09.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока за 
подношење 

понуда)/ 

 
 

22.10.2019. 

 
 

25.10.2019. 

 
 
/ 

*Оквирни споразум 
закључен у 2020. години 
„Котленик Промет“, 
„Сточар Л.С.Б“ д.о.о. и 
„Агро-Папук“ д.о.о./ 
10.01.2020./ 
124.728.977,00 без ПДВ-а 
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24.09.2019.  

 
5/19 
 
 

Свеже месо,  
обликована у три партије 
(партија 2 – свињско месо) 

 
5/ 

73.141.442,81 

 
08.08.2019. 

 
20.03.2019. 

26.08.2019. 
17.09.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока за 
подношење 

понуда)/ 
24.09.2019. 

 
22.10.2019. 

 
25.10.2019. 

 
/ 

„Big trade“ doo и SZTR 
„Đurđević“/21.11.2019./ 
58.416.970,00 без ПДВ-а  
 

5/19 

Свеже месо,  
обликована у три партије 
(партија 3 – живинско месо) 
 

 
4/ 

53.824.626,89 

 
08.08.2019. 

 
20.03.2019. 

26.08.2019. 
17.09.2019. 

(Обавештење о 
продужењу 

рока за 
подношење 

понуда)/ 
24.09.2019. 

 
22.10.2019. 

 
25.10.2019. 

 
/ 

SZTR 
„Đurđević“/24.12.2019./ 
45.998.159,00 без ПДВ-а  
 
 

 
8/19 

 
Месне прерађевине и 
сухомеснати производи 6/ 

145.672.466,46 
 

 
28.10.2019. 

 
20.03.2019. 

 
08.11.2019./ 
29.11.2019. 

 

 
10.12.2019. 

 
/ 

 
 12.12.2019.  

/ 
 

 

 
8/19 

 
Месне прерађевине и 
сухомеснати производи – 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 

6/ 
145.672.466,46 

 

 
25.12.2019. 

 
20.03.2019. 

 
25.12.2019./ 
10.01.2020. 

   

Поступак у току 
 

9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 1-папир за писање 
и папир за штампање и 
фотокопирање) 

26/ 
39.714.850,54 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

 
„BIROTEX“ д.о.о./ 
05.08.2019./ 
30.140.333,50 

9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 2-коверте) 

22/ 
2.701.881,25 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

„BIROTEX“ д.о.о./ 
05.08.2019./ 
2.235.752,53 

9/19 
 
 
 
 

Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 3-обрасци, 
пословне књиге и 
налепнице) 
 

22/ 
3.012.380,64 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

''Ивађо'', д.о.о./ 
07.08.2019./ 
2.710.047,00 без ПДВ-а 

9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 4-табулири, 
термалне ролне, адинг 
ролне) 

20/ 
7.487.974,58 

 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

 
„KNECOM KNEZ COMERC“ 
д.о.о./  
07.08.2019./ 
4.648.144,80 
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9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 5-фасцикле, 
регистратори и материјал за 
архивирање и паковање) 

23/ 
9.433.780,36 

 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

“TG COMMERCE'', д.o.o./ 
07.08.2019./ 
7.994.867,08 без ПДВ-а 

9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 6- свеске, блокови, 
стикери, роковници и мапе) 

23/ 
2.571.970,29 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

,,Ново београдско 
књижарско''д.o.o./ 
07.08.2019./ 
2.185.316,39 без ПДВ-а 

9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 7- прибор за 
писање и брисање) 

24/ 
1.762.000,62 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

''Ивађо'', д.о.о./ 
07.08.2019./ 
1.352.267,10 без ПДВ-а 

9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 8 - пратећи 
компјутерски материјал, 
аудио и видео касете) 

23/ 
4.742.156,12 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ „TG COMMERCE'', д.o.o./ 

07.08.2019./ 
3.693.323,50 без ПДВ-а  
 

9/19 
Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 9 - батерије) 

19/ 
1.474.376,81 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

''Ивађо'', д.о.о./ 
07.08.2019./ 
1.247.413,20 без ПДВ-а 

 

9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 10 - материјал за 
спајање, коричење и 
бушење) 

23/ 
3.184.926,97 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

„BIROTEX“ д.о.о./ 
05.08.2019./ 
2.409.898,70 

9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 11-кертриџи, 
филмови, ролне, тонери за 
телефакс уређаје , пантљике 
за рачунарске машине, 
остало) 

19/ 
677.853,00 

 
 
 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

''I & D Com'' д.о.o./ 
07.08.2019./ 
640.990,00 без ПДВ-а 
 

9/19 Канцеларијски материјал – 
обликована у 12 партија 
(партија 12- остали 
канцеларијски материјал) 

22/ 
2.955.308,61 

 
13.05.2019. 

 
20.03.2019. 

 
20.05.2019./ 
05.06.2019. 

 
11.07.2019. 

 
15.07.2019. 

 
/ 

„BIROTEX“ д.о.о./ 
05.08.2019./ 
2.591.247,80 

 
 
11/19 
 

 
Млеко и млечни производи, 
обликована у три партије 
(партија 1 – млеко) 

 
 

7/ 
102.830.681,41 

 

 
 

07.08.2019. 

 
 

20.03.2020. 

 
20.08.2019./ 
10.09.2019. 

 
 

27.09.2019. 

 
30.09.2019. 

 
 
 

 

/ 
ПК „Златибор“ д.оо. 
09.12.2019./ 
92.046.303,50 без ПДВ-а 
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11/19 

Млеко и млечни производи, 
обликована у три партије 
(партија 2 – млечни 
производи) 

5/ 
62.944.587,53 

 

07.08.2019. 

 
 

20.03.2020. 

 
20.08.2019./ 
10.09.2019. 

 

27.09.2019. 

 

30.09.2019. 

 

/ 

ПК „Златибор“ д.оо. 
24.10.2019./ 
56.368.361,00 без ПДВ-а 

 
 
11/19 

 
Млеко и млечни производи, 
обликована у три партије 
(партија 3 – сир, сирни 
намази и маслац) 

5/ 
63.018.470,40 

 

07.08.2019. 

 
 

20.03.2020. 

 
20.08.2019./ 
10.09.2019. 

 

27.09.2019. 

 

30.09.2019. 

 

/ 

 
АД ИМЛЕК/ 
28.10.2019./ 
62.140.580,00 без ПДВ-а 

 
 
12/19 

  
 
Смрзнута риба 

5/ 
30.695.460,52 

 
 

19.06.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
17.07.2019./ 
07.08.2019. 

 
 

21.08.2019. 

 
 

21.08.2019. 

 
 
/ 

Tropic Trade d.o.o./ 
12.09.2019./ 
29.678.810,00 без ПДВ-а 

 
13/19 

 
Смрзнуто воће и смрзнуто 
поврће 

6/ 
40.224.980,13 

 

 
 

10.06.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
01.07.2019./ 
22.07.2019. 

 
08.08.2019. 

 
/ 

 
08.08.2019. / 

 

 
13/19 

 
Смрзнуто воће и смрзнуто 
поврће-НОВИ ОТВОРЕНИ 
ПОСТУПАК 

6/ 
45.809.954,50 

 

 
30.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
04.10.2019./ 
25.10.2019. 

 
28.10.2019. 

 
31.10.2019. 

 
/ 

 Bookmark d.o.o./ 
12.11.2019./ 

44.904.832,00 без ПДВ-а 

15/19 Колонијална роба, 
обликована у девет партија 
(партија 1-основне животне 
намирнице) 

 
11/ 

49.612.620,47 

 
16.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
27.09.2019./ 
21.10.2019. 

 
29.11.2019. 

 
29.11.2019. 

 
/ 

*Оквирни споразум 
закључен у 2020. години 
„Агропак“ доо/ 
13.01.2020./ 
49.484.169,00 без ПДВ-а 

15/19 Колонијална роба, 
обликована у девет партија 
(партија 2-јестива биљна 
уља, маргарини и мајонез) 

 
7/ 

24.841.252,99 

 
16.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
27.09.2019./ 
21.10.2019. 

 
29.11.2019. 

 
29.11.2019. 

 
/ 

У току је поступак 

заштите права  

15/19 Колонијална роба, 
обликована у девет партија 
(партија 3-производи од 
воћа и поврћа и језграсто 
воће) 

 
6/ 

62.613.379,86 

 
16.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
27.09.2019./ 
21.10.2019. 

 
29.11.2019. 

 
29.11.2019. 

 
/ 

У току је поступак 

заштите права  

15/19 Колонијална роба, 
обликована у девет партија 
(партија 4-воћни сокови) 
 

 
12/ 

26.955.699,14 

 
16.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
27.09.2019./ 
21.10.2019. 

 
29.11.2019. 

 
29.11.2019. 

 
/ 

*Оквирни споразум 
закључен у 2020. години 
„Попадић комерц“ доо и 
„Class-Comerc“ д.о.о/ 
09.01.2020./ 

26.706.492,40 без ПДВ-а 

15/19 Колонијална роба, 
обликована у девет партија 
(партија 5-суви 
монокомпонентни зачини, 

 
11/ 

16.178.779,27 

 
16.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
27.09.2019./ 
21.10.2019. 

 
29.11.2019. 

 
29.11.2019. 

 
/ 

*Оквирни споразум 
закључен у 2020. години 
„Агропак“ доо / 
13.01.2020./ 
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дехидрисани производи, 
сирове семенке, слатки и 
прашкасти производи) 

16.147.902,00 без ПДВ-а 

15/19 Колонијална роба, 
обликована у девет партија 
(партија 6-кондиторски 
производи-кекс) 

 
6/ 

26.011.310,79 

 
16.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
27.09.2019./ 
21.10.2019. 

 
29.11.2019. 

 
29.11.2019. 

 
/ 

*Оквирни споразум 
закључен у 2020. години 
„Концерн Бамби АД“/ 
16.01.2020./ 
23.918.210,25 без ПДВ-а 

15/19 Колонијална роба, 
обликована у девет партија 
(партија 7-кондиторски 
производи-чоколаде, 
кремови и остали 
кондиторски производи) 

 
6/ 

4.606.043,40 

 
16.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
27.09.2019./ 
21.10.2019. 

 
29.11.2019. 

 
29.11.2019. 

 
/ 

*Оквирни споразум 
закључен у 2020. години 
„Bооkmаrk“ д.о.о./ 
10.01.2020./ 

4.509.160,00 без ПДВ-а 

15/19 Колонијална роба, 
обликована у девет партија 
(партија 8- рибље и месне 
конзерве) 

 
6/ 

51.501.288,24 

 
16.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
27.09.2019./ 
21.10.2019. 

 
29.11.2019. 

 
29.11.2019. 

 
/ 

У току је поступак 

заштите права  

15/19 Колонијална роба, 
обликована у девет партија 
(партија 9-кафа и 
освежавајућа безалкохолна 
пића) 

 
11/ 

23.378.355,37 

 
16.09.2019. 

 
20.03.2019. 

 
27.09.2019./ 
21.10.2019. 

 
29.11.2019. 

 
29.11.2019. 

 
/ 

*Оквирни споразум 
закључен у 2020. години 
„Тим 99“ д.о.о./ 
15.01.2020./ 

20.909.006,85 без ПДВ-а 

 
 

17/19 

Путничка возила, 
обликована у три партије 
(партија 1 – Путничка возила 
– нижа класа) 

 
2/ 

23.421.199,92 
 
 

 
 

15.10.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
 

22.10.2019./ 
07.11.2019. 

 

 
 

13.11.2019. 

 
 

14.11.2019. 

 
 
/ 

 
Ауто Чачак д.о.о./ 
26.11.2019./ 
23.463.000,00 без ПДВ-а 

 
 

17/19 

Путничка возила, 
обликована у три партије 
(партија 2 – Путничка возила 
– виша средња класа – 
каросерија лимузина) 

 
 

1/ 
2.489.083,33 

 
 

 
 

15.10.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
 

22.10.2019./ 
07.11.2019. 

 

 
 

13.11.2019. 

 
 

14.11.2019. 

 
 
/ 

 
Ауто Чачак д.о.о./ 
26.11.2019./ 
2.474.280,00 без ПДВ-а 
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17/19 

Путничка возила, 
обликована у три партије 
(партија 3 – Путничка возила 
– комби возило) 

 
1/ 

12.495.000,00 
 
 

 
 

15.10.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
 

22.10.2019./ 
07.11.2019. 

 

 
 

13.11.2019. 

 
 

14.11.2019. 

 
 
/ 

 
West Beocar d.о.о./ 
27.11.2019./ 
12.282.708,30 без ПДВ-а 

20/19 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у четири партије 
(партија 1 – Путничка возила 
– нижа класа) 

 
2/ 

4.752.000,00 

 
 

18.12.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
 

27.12.2019./ 
13.01.2020. 

    
 
Поступак у току 

20/19 

Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у четири партије 
(партија 2 - Путничка возила 
– средња класа) 

 
1/ 

1.692.000,00 

 
 

18.12.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
 

27.12.2019./ 
13.01.2020. 

    
 
Поступак у току 

20/19 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у четири партије 
(партија 3 - Путничка возила 
– виша средња класа) 

 
1/ 

2.736.000,00 

 
 

18.12.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
 

27.12.2019./ 
13.01.2020. 

    
 
Поступак у току 

20/19 Путничка возила - набавка 
путем закупа (оперативни 
лизинг путничких возила), 
обликована у пет партија 
(партија 4 - Путничка возила 
– комби возило) 

 
4/ 

11.880.000,00 

 
 

18.12.2019. 

 
 

20.03.2019. 

 
 

27.12.2019./ 
13.01.2020. 

    
 
Поступак у току 
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У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке 

и контролу набавки (,,Службени лист града Београда“ бр.75/14, 96/16 и 126/16) и 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 

Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за 

буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за 

младе бр. 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 

110-107/18-ГВ од 02.02.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.04.2018. године, 110-626/18-

ГВ од 27.06.2018. године, 110-973/18-ГВ од 04.10.2018. године и 110-1193/18-ГВ од 

07.12.2018, 110-54/19-ГВ од 24.1.2019. године, 110-123/19-ГВ од 14.2.2019. године, 110-

190/19-ГВ од 07.03.2019.године, 110-406/19-ГВ од 24.04.2019. године, 110-457/19-ГВ од 

16.05.2019. године, 110-589/19-ГВ од 13.06.2019. године, 110-741/19-ГВ од 01.08.2019. 

године, 110-809/19-ГВ од 28.08.2019. године, 110-839/19-ГВ од 13.09.2019. године, 110-

1040/19-ГВ од 20.11.2019. године, 110-1071/19-ГВ од 27.11.2019. године и 110-1118/19 

од 16.12.2019. године, у Одељењу за финансије, контролу планирања набавки и 

испитивања тржишта, обављају се послови: припреме и израде финансијског плана 

Службе, у складу са Одлуком о буџету града; израде плана набавки Службе; праћење 

извршења финансијског плана Службе; прегледа и контроле финансијских докумената 

у вези са реализацијом закључених уговора Службе; вођења евиденције плаћања; 

праћења утрошака средстава опредељених на разделу Службе и сачињавање извештаја 

о утрошеним средствима; прикупљања и контроле предлога потреба организационих 

јединица Градске управе; прикупљања и редовне контроле годишњих планова набавки 

организационих јединица Градске управе; израда плана централизованих јавних 

набавки; ванредна контрола планова набавки установа, јавних комуналних предузећа, 

осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд; сачињавања 

тромесечних извештаја за централизоване јавне набавке и набавке за које су средства 

опредељена на разделу Службе; сачињавања предлога годишњег плана контроле у делу 

поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке и контроле 

начина испитивања тржишта, према годишњем плану контроле; сачињавања извештаја 

о спроведеној редовној и ванредној  контроли; сарадња са органима који у оквиру своје 

надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези 

делокруга рада Одељења. 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА: 

Одељење за финансије, контролу планирања набавки и испитивања тржишта 

броји укупно пет запослених на неодређено време, једно лице запослено на одређено 

време и једно постављено лице.  

Кадровско стање у Одељењу за финансије, контролу планирања набавки и 

испитивања тржишта на дан сачињавања извештаја је следеће: 

1. Александар Бекчић, дипл. менаџер – заменик директора, 

2. Маја Батић, мастер економиста– самостални саветник – руководилац одељења, 

3. Александра Миленковић, дипл. економиста- самостални саветник, 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ, КОНТРОЛУ ПЛАНИРАЊА 

НАБАВКИ И ИСПИТИВАЊА ТРЖИШТА 
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4. Ивана Матаруга, дипл. економиста- самостални саветник, 

5. Ивана Марковић Гајић, мастер економиста – самостални саветник, 

6. Јасмина Величковић, дипл.економиста – саветник. 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

 Доношење финансијског плана за 2019. годину у складу са Одлуком о буџету града 

Београда за 2019. годину, према програмском моделу буџета. Трогодишњи 

Финансијски план за период 2019-2021 године је објављен на Интернет страници 

града Београда. 

 У складу са Смерницама Секретаријата за финансије за припрему предлога 

финансијских планова директних корисника буџетских средстава у вези израде 

ребаланса буџета града Београда за 2019. годину (први, други и трећи ребаланс), а 

на основу лимита расхода и издатака, урађен је Предлог измене финансијског плана 

са образложењем. Такође, све промене су унете у САП систем и у предвиђеном року, 

писаним путем, достављене Секретаријату за финансије. 

 Измена Финансијског плана - промене у апропријацији. Финансијски планови се у 

току извршења буџета могу мењати у оквиру одобрене апропријације (са једне 

позиције финансијског плана на другу). У периоду до 31.12.2019. године извршено 

је укупно пет измена финансијског плана и то три у оквиру апропријације и две 

измене финансијског плана у износу до 10%.  

 У 2019. години финансијски план је измењен и преносом средстава у текућу 

буџетску резерву. У мају месецу 2019. године, извршен је пренос средстава у текућу 

буџетску резерву у износу од 75.000,00 динара. 

 Израда Извештаја о извршењу финансијског плана Службе за централизоване јавне 

набавке и контролу набавки за период јануар -  децембар 2018. године, Извештаја 

о извршењу финансијског плана за период јануар – март 2019. године, јануар – јун 

2019. године и јануар – септембар 2019. године. 

 Израда измена Закључака Градоначелника у складу са Одлуком о буџету града 

Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда“ бр. 118/18, 9/19, 61/19 

и 100/19). 

 У складу са Финансијским планом за 2019. годину, израђене су месечне квоте за 

период јануар – децембар, (предлог квоте и квоте према лимиту), као и 

образложења истих.  

 У оквиру одобрене месечне квоте урађени су захтеви за изменама квоте (измена у 

оквиру одобрених средстава) у САП-у. 

 Унос рачуноводствених исправа у помоћне књиге, контрола рачуноводствених 

исправа (рачунска контрола, као и контрола усклађености са уговором), израда 

наредби за књижење, провера резервације обавеза и квота, израда решења о 

преносу средстава и захтева за плаћање у САП-у. 

 У складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 

113/17) који се односе на регистровање фактура издатих од стране поверилаца у 
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комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, 

односно између субјеката јавног секора, који плаћања врше преко рачуна који се 

воде код Управе за трезор, запослени у Одељењу од 01.03.2018. године, имају 

приступ Централном регистру фактура и то једно запослено лице као 

администратор, а три лица као локални корисници. Запослени свакодневно кроз 

апликацију Управе за трезор врше преглед регистрованих фактура и поступају у 

складу са Правнилником о начину и поступку регистровања фактура, односно 

других захтева за исплату као и начину вођења и садржаја централног регистра 

фактура. 

 Уношење издатих Наруџбеница и закључених Уговора у ММ модул. 

 У периоду јануар – децембар 2019. године, урађено је 48 захтева за плаћање са 

свим напред наведеним пратећим радњама. 

 Служба израђује захтеве у САП систему за исплату плата два пута месечно (посебно 

се раде захтеви за запослене, породиље и радно ангажована лица по уговору о 

привременим и повременим пословима), као и Решења о преносу средстава. 

 Након исплате месечне зараде ради се прекњижавање плата на одговарајућа 

субаналитичка конта у САП систему, као и Решења о преносу средства.  

Такође, након исплате 2. дела плате, врши се измирење обевеза према буџету РС 

на име умањења плате (10%).  

За потребе извештавања Министарства финансија, Секретаријату за финансије се 

достављају обрасци: ПЛ1 и ПЛ2, уз извештај о броју запослених и извршеним 

расходима. Обрасци и извештаји се достављају у текућем месецу, за претходни 

месец. 

 Када Миснистарство финансија пренесе средства на име рефунадације породиљског 

боловања, запослени у одељењу су у обавези да кроз САП систем ураде захтев за 

повраћај средстава (минусни захтев), као и решење о распореду средстава. 

  

 Служба од Секретаријата за финансије добија обрасце у које су унети подаци на 

основу којих се формира Регистар запослених, изабраних, постављених и 

ангражованих лица (подаци о кориснику јавних средстава, запосленима на 

неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима, лицима 

ангажованим по уговору о привременим и повременим пословима, броју укупно 

запослених и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања). 

Регистар води Министарство надлежно за послове финансија – Управа за трезор. 

Служба је у обавези да у текућем месецу за претходни месец, on line слањем 

електронских XML порука, путем web апликације достави обрасце за Регистар 

запослених.  

 Попис ванбилансне евиденције, контрола, евидентирање и достављање 

инструмената финансијског обезбеђења – менице, уговорна овлашћења и гаранције 

Секретаријату за финансије, као и достављање пратеће документације (копије 

уговора за који су инструменти везани, израда табела и спецификација истих). 

Праћење рокова важности и достављање захтева за продужење средства 

финансијског обезбеђења. Израда захтева за преузимање оригинал средства 
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финансијског обезбеђења од Секретаријата за финансије, након истека рока 

важења и враћање истих добављачима. 

 Издавање потврда добављачима који су са Агенцијом за јавне набавке и контролу 

јавних набавки или Службом за централизоване јавне набавке и контролу набавки 

у претходним годинама имали закључене уговоре, а исте су им неопходне као 

референце за учешће у другим поступцима јавних набавки. У 2019. години издата 

је потврда предузећу ПМЦ инжењеринг.  

 На захтев за покретање поступка набавке, достављамо позиције на којима су 

опредељена средства за плаћање предметних набавки.  

 Одељење за финансије, контролу планирања набавки и испитивања тржишта за све 

централизоване јавне набавке саставља ПФЕ обрасце (Образац стандардне 

методологије за процену финансијских ефеката аката). Образац се саставља на 

основу Предлога закључака о давању сагласности Служби за централизоване јавне 

набавке и контролу набавки на Предлог Одлуке o покретању поступка 

централизоване јавне набавке, као и на Предлог Одлуке о закључењу оквирног 

споразума за централизовану јавну набавку, обједињавањем података из 

достављених ПФЕ образаца наручилаца (организационих јединица Градске управе 

града Београда) за чије потребе се спроводи или је спроведена централизована 

јавна набавка.  

 Израда измене Закључака Градоначелника за централизоване јавне набавке из 

2016., 2017. и 2018. године. 

 Инструкција за припрему предлога годишњих планова јавних набавки за 2019. 

годину и предлога списка набавки на које се Закон не примењује за 2019. годину, 

достављена је свим организационим јединицама Градске управе града Београда и 

посебним службама дана 20.12.2018. године. У складу са Инструкцијом, Служба за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки у периоду јануар – децембар 

2019. године, обављала је следеће послове: 

 Пружање стручне помоћи организационим јединицама ГУ и посебним службама 

приликом израде предлога годишњих планова јавних набавки  за 2019. годину и 

предлога списка набавки на које се Закон не примењује за 2019. годину; 

 

 Преглед, контрола и давање писаних и усмених сугестија на достављене 

предлоге годишњих планова набавки и предлоге спискова набавки на које се 

Закон не примењује, у смислу усклађености са Законом о јавним набавкама, а у 

циљу давања сагласности/мишљења на исте; 

 

 С обзиром да поједине организационе јединице Градске управе града Београда 

нису у року доставиле предлог потреба за 2019. годину, већ су исте доставиле уз 

предлог Годишње плана јавних набавки за 2019. годину и/или предлог Списка 

набавки на које се Закон не примењује за 2019. годину, Служба је вршила 

контролу и пружала стручну помоћ за достављене предлоге потреба у 2019. 

години. Такође, у поступку контроле достављених предлога потреба, Служба је 

од организационих јединица и посебних служби тражила додатна објашњења, 

односно допуну документације, у случајевима када је иста достављена 
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непотпуна, те је Служба  вршила контролу допуна предлога потреба појединих 

организационих јединица, које су достављене у 2019. години; 

 

 У складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама, организационе јединице и 

посебне службе које су имале потребу, вршиле су измену годишњих планова 

набавки и/или спискова набавки на које се Закон не примењује, те је Служба 

вршила преглед, контролу и давала писане и усмене сугестије, како би измене 

биле у складу са Законом о јавним набавкама, а у циљу давања сагласности на 

исте. Приликом Измена и допуна Годишњих планова јавних набавки и/или Списка 

набавки на које се Закон не примењује које су вршене током 2019. године, 

организационе јединице и посебне службе су у обавези да доставе 

документациону подлогу за све нове набавке као и за набавке за које се 

процењена вредност повећава за више од 10%, те је Служба за централизоване 

јавне набавке и контролу набавки вршила контролу поступка планирања, 

односно контролу целисходности планирања конкретне набавке, са становишта 

стварних потреба, стања залиха, начина испитивања тржишта, начина 

утврђивања процењене вредности сваког појединачог предмета набавке. У 

случају када од стране организационе јединице и посебне службе нису 

достављени комплетни писани докази о стању залиха, начину испитивања 

тржишта, начину утврђивања процењене вредности сваког појединачног 

предмета набавке (писани документ), као ни спецификације предмета набавки, 

Служба није била у могућности да изврши контролу поступка планирања, 

односно контролу целисходности планирања.  

ПРЕГЛЕД ОБРАЂЕНИХ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И СПИСКОВА НАБАВКИ НА 

КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

 Организациона 
јединица 

Предлог 
годишњег 

плана/списка  

Кориговани 
предлог годишњег 

плана/списка  

Сагласност 

Предлог 
измене и 

допуне 
годишњег 

плана/списка 

Кориговани 
предлог измене и 

допуне годишњег 
плана/списка 

Годишњи план јавних 

набавки за 2019. годину 

28 

 

19 

 

3 19 

Списак набавки на које 
се Закон не примењује 

за 2019. годину  

28 22 2 22 

 

Измена Годишњег 
плана јавних набавки  

за 2019. годину 

17 66 4 66 

 Измена Списка набавки 
на које се Закон не 

примењује  

за 2019. годину  

16 52 9 52 

 

 Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки је дана 01.10.2019. 

године упутила  инструкције за планирање потреба за 2020. годину, у 28 
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организационих јединица ГУ града Београда и посебних служби, на основу којих су 

организационе јединице и посебне службе биле у обавези да до 02.12.2019. године 

припреме и доставе Предлог потреба.  

У складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке 

ораганизационих јединица Градске управе града Београда, Служба је обављала 

следеће послове: 

 Пружање стручне помоћи организационим јединицама ГУ града Београда 

приликом израде предлога потреба, 

 Контрола достављених предлога потреба, контрола целисходности планирања 

набавки, начина испитивања тржишта као и усклађености пријављених потреба 

предмета набавки са стварним потребама. У складу са тим, Одељење припрема 

препоруке организационим јединицама ГУ града Београда и посебним службама 

ради усклађивања истих.  

     За  организационе јединице које нису доставиле предлог потреба за 2020. годину, а 

биле су у обавези, Служба није била у могућности да изврши контролу поступка 

планирања и начина испитивања тржишта, односно контролу целисходности 

планирања набавки. 

     Такође, у поступку контроле достављених предлога потреба, Служба је од 

организационих   јединица и посебних служби тражила додатна објашњења, односно 

допуну документације, у случајевима када је иста достављена непотпуна.   

      У случају када од стране организационе јединице и посебне службе нису достављени 

комплетни писани докази о стању залиха, начину испитивања тржишта, начину 

утврђивања процењене вредности сваког појединачног предмета набавке (писани 

документ), као ни спецификације предмета набавки, Служба није била у могућности 

да изврши контролу поступка планирања, односно контролу целисходности 

планирања.  

     Напомена: Како би Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 

спровела контролу поступка планирања, односно контролу целисходности 

планирања конкретне набавке, са становишта стварних потреба, стања залиха, 

начина испитивања тржишта, начина утврђивања процењене вредности сваког 

појединачог предмета набавке, сачињавања спецификација, организационе 

јединице ГУ града Београда и посебне службе су у обавези да, у складу са 

достављеним инструкцијама, доставе попуњене табеле „Предлог потреба“, за јавне 

набавке и за набавке на које се Закон не примењује, као и спецификације за сваки 

предмет набавке, са писаним доказима о стању на залихама, начину испитивања 

тржишта и утврђивања процењене вредности сваког појединачног предмета 

набавке. Такође, организационе јединице и посебне службе су у обавези да поштују 

рок за достављање предлога потреба.  

 Инструкција за припрему предлога годишњих планова јавних набавки за 2020. 

годину и предлога списка набавки на које се Закон не примењује за 2020. годину, 

достављена је свим организационим јединицама Градске управе града Београда и 

посебним службама дана 10.12.2019. године. 
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Кабинет председника Скупштине града, Секретаријат за урбанизам и грађевинске 

послове, Секретаријат за културу, Секретаријат за здравство и Секретаријат за 

јавне приходе, да у 2020. години не планирају набавке. 

 

До 31.12.2019. године, Секретаријат за социјалну заштиту и Секретаријат за 

информисање су доставили предлог Годишњег плана јавних набавки за 2020. 

годину и предлог Списка набавки на које се закон не примењује за 2020. годину и 

на исте добили позитивно мишљење, док су Омбудсман града Београда и Служба 

за интерну ревизију доставили предлог Списка набавки на које се Закон не 

примењује за 2020. годину и на исти добили позитивно мишљење.  

 

 Израда и доношење Списка набавки на које се Закон не примењује за 2019. годину 

Службе, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину. Списак 

набавки на које се Закон не примењује за 2019. годину донет је 07.02.2019. године. 

У мају и августу 2019. године, извршене су две измене Списка набавки на које се 

Закон не примењује. 

 

 У законским роковима урађени су извештај за први, други и трећи квартал 2019. 

године, који садрже податке о спроведеним поступцима набавки на које се није 

примењивао ЗЈН. Извештаји су послати у електронској форми Управи за јавне 

набавке. 

 

 Израда и доношење Годишњег плана централизованих јавних набавки за 2019. 

годину, унос плана централизованих јавних набавки у апликативни софтвер Управе 

за јавне набавке, и објављивање истог на Порталу јавних набавки и Интернет 

страници града Београда.  

 

Израда Годишњег плана централизованих јавних набавки подразумева прикупљање 

и обједињавање потреба свих наручилаца за које Служба спроводи централизоване 

јавне набавке (организационе јединице градске управе града Београда и јавна 

предузећа чији је оснивач град Београд). 

 

Годишњи план центзрализованих јавних набавки је усвојен 19.03.2019. године. 

Измена и допуна, којом је повећана процењена вредност за две набавке добара, 

усвојена је 26.09.2019. године. Измена Годишњег плана центзрализованих јавних 

набавки унета је у апликативни софтвер и објављена на Порталу јавних набавки и 

Интернет страници града Београда. 

 

У законским роковима урађен је извештај за први, други и трећи квартал 2019. 

године, који садрже податке о спроведеним поступацима и оквирним споразумима, 

о обустављеним и поништеним поступцима јавних набавки. Извештај је послат у 

електронској форми Управи за јавне набавке. 

Поред напред наведених послова, одељење за финансије, контролу планирања набавки 

и испитивања тржишта, обавља и следеће послове: 

 Запослени у Одељењу за финансије, контролу планирања набавки и испитивање 

тржишта активно учествују у комисијама за јавне набавке, у својству службеника 

за јавне набавке, као заменици чланова комисије. Запослени у комисијама 
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активно учествују при изради конкурсних документација и свих аката везаних за 

рад комисије за јавне набавке; 

 У свим органима града Београда и на свим нивоима унутар организационих 

јединица уведен је систем Финансијског управљања и контроле система, 

политика, процедура и активности (ФУК). Запослено лице у одељењу за 

финансије, контролу планирања набавки и испитивање тржишта учествује као 

члан радне групе, испред Службе за централизоване јавне набавке и контролу 

набавки,  на пословима увођења ФУК-а.  

 Запослени у Одељењу за финансије на основу Упутства за попуњавање образаца 

за утврђивање и процену ризика и регистра ризика града Београда, учествују у 

изради Обрасца за утврђивање и процену ризика (образац бр.1),   Регистра 

ризика (образац бр.2) и Извештаја о управљању ризицима Службе за 

централизоване јавне набавке и контолу набавки, за свих пет одељења Службе. 

 У складу са чланом 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени 

гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - 

аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС) прописана је обавеза доношења плана 

интегритета од стране свих државних органа и организација, органа 

територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних 

предузећа. Запослени у Одељењу су чланови радне групе за израду плана 

интегритета Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки; 

 Унос требовања канцеларијског материјала у САП;  

 Вођење помоћних евиденција (књига улазних фактура, књига аванса, књига 

добављача, евиденција основних средстава, праћење реализације уговора и 

финансијског плана, преглед кретања предмета кроз одељење итд.); 

 Праћење закона и прописа из области финансија и јавних набавки. 

 

 

                                                                                         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ И КОНТРОЛУ 

СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

 

У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке 

и контролу набавки (“Службени лист града Београда“ бр. 75/14, 96/16 и 126/16, у даљем 

тексту Одлука) и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској 

управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, 

Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда, 

Канцеларији за младе и Службе главног урбанисте града Београда број: 110-680/17-ГВ 

од 11.5.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од 2.2.2018. 

године, 110-314/18-ГВ од 25.4.2018. године, 110-626/18-ГВ од 27.6.2018. године, 110-

973/18-ГВ од 4.10.2018. године, 110-1193/18-ГВ од 7.12.2018. године, 110-54/19-ГВ од 

24.1.2019. године, 110-123/19-ГВ од 14.2.2019. године, 110-190/19-ГВ од 

07.03.2019.године, 110-406/19-ГВ од 24.04.2019. године, 110-457/19-ГВ од 16.05.2019. 

године, 110-589/19-ГВ од 13.06.2019. године, 110-741/19-ГВ од 01.08.2019. године, 110-

809/19-ГВ од 28.08.2019. године, 110-839/19-ГВ од 13.09.2019. године, 110-1040/19-ГВ 

од 20.11.2019. године, 110-1071/19-ГВ од 27.11.2019. године и 110-1118/19 од 

16.12.2019. године, у Одељењу за нормативне послове и контролу спровођења 

поступака јавних набавки обављају се послови који се односе на: припремање нацрта 

интерних аката из области јавних набавки; сачињавање аката у вези са остваривањем 

права из радног односа; поступање по захтевима организационих јединица Градске 

управе у вези са спровођењем преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда; вршење едукације из области јавних набавки; контролу спровођења 

поступка јавне набавке давањем мишљења организационим јединицама Градске управе 

када спроводе поступaк јавнe набавкe из своје надлежности на: елементе одлуке о 

покретању поступка и решења о образовању комисије за јавну набавку, елементе 

конкурсне документације, осим у техничком делу, извештај комисије за јавну набавку о 

стручној оцени понуда, односно пријава; анализу и евиденцију захтева за заштиту права 

понуђача у поступцима јавних набавки; сачињавање предлога годишњег плана 

контроле у делу спровођења поступака јавних набавки и сачињавање годишњег плана 

контроле Службе, на основу предлога годишњег плана контроле из надлежности 

осталих Одељења; редовна и ванредна контрола спровођења поступака јавних набавки 

према годишњем плану контроле у организационим јединицама Градске управе; 

ванредна контрола спровођења поступака јавних набавки установа, јавних комуналних 

предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, по налогу; 

сачињавање извештаја о спроведеној редовној и ванредној контроли; сарадња са 

органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки 

и други послови у вези делокруга рада Одељења.  

С тим у вези, у току 2019. године, Одељење је обављало следеће послове: 

 

1. ПРИПРЕМАЊЕ НАЦРТА ИНТЕРНИХ АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

У току 2019. године Одељење је припремило нацрте следећих интерних 

аката из области јавних набавки и то: 

 План контроле Службе за централизоване јавне набавке и контролу 

набавки за 2019. годину број: 404-1384/19-Г-01 од 26.02.2019. године, а у 

складу са чланом 22. Одлуке, а у вези са чланом 5. Правилника о 
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спровођењу контроле набавки наручилаца чији је оснивач град Београд 

број: 404-1524/15-Г од 26.02.2015. године;   

 Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих 

јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних 

набавки број 404-1620/19-Г-01 од 28.02.2019. године; 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању 

поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе града 

Београда број 020-1615/19-Г-01 од 28.02.2019. године („Службени лист 

града Београда“ број 8/19); 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању 

поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе града 

Београда број 020-3840/19-Г-01 од 28.05.2019. године („Службени лист 

града Београда“ број 39/19); 

 Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца 

за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу 

набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки бр. 404-

8388/19-Г од 11.11.2019. године („Службени лист града Београда“ број 

121/19); 

 Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској 

управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну 

ревизију града Београда, Канцеларији за младе и Служби главног 

урбанисте града Београда број 110-1161/19-ГВ од 30.12.2019. године. 

 

2. РЕДОВНА КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДАВАЊЕМ МИШЉЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ КАДА СПРОВОДЕ ПОСТУПAК ЈАВНE НАБАВКE ИЗ СВОЈЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ НА: елементе одлуке о покретању поступка и решења о 

образовању комисије за јавну набавку, елементе конкурсне 

документације, осим у техничком делу, извештај комисије за јавну 

набавку о стручној оцени понуда, односно пријава, одлуку о измени 

уговора о јавној набавци 

У току 2019. године, у Одељењу је прегледано и дато мишљење на укупно: 1196 

аката свих организационих јединица Градске управе града Београда донетих у 

поступцима јавних набавки, и то: 382 одлука о покретању поступка јавне 

набавке, 5 одлука о измени одлуке о покретању поступка, 20 решења о измени 

решења о образовању комисије, 364 конкурсних документација, 37 измена 

конкурсних документација, 311 одлука о додели уговора, 36 одлука о обустави 

поступка јавне набавке и 41 одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
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Наручилац Одлука о 

покрета

њу 

 

Измена 
одлуке  

Измена 

решења  

 

КД Измена 
КД 

Одлука о 

додели 

уговора 

Одлука о 

обустави 

поступка 

Одлука о 

измени 

уговора 

УКУПНО 

Секретаријат 

за опште 

послове 

99 / 4 96 5 90 11 5 310 

Секретаријат 

за инвестиције  
44 2 3   46 4 36 8 25     168 

Секретаријат 

за јавни 

превоз 

17 / 2 23 2 12 1 / 57 

Секретаријат 

за саобраћај 
26 / 5 23 5 19 4 1 83 

Секретаријат 

за образовање 

и дечју 

заштиту 

39 / 2 36 10 31 2 8     128 

Секретаријат 

за социјалну 

заштиту 

47 3 1 44 3 34 3 / 135 

Секретаријат 

за заштиту 

животне 

средине 

27 / 1 25 / 24 1 / 78 

Секретаријат 

за имовинске и 

правне 

послове 

37 / 1 30 3 32 3 1       107 

Канцеларија за 

младе 
/ / / / / 1 / /        1 

Секретаријат 

за енергетику 
12 / / 11 2 10 / 1       36 

Секретаријат 

за 

инспекцијске 

послове 

2 / / 2 / 2 / / 6 

Секретаријат 

за 

информисање 

5 / / 4 1 4 / / 14 

Секретаријат 

за привреду 
5 / / 6 1 3 2 / 17 

Секретаријат 

за финансије 
6 / / 6 / 5 / / 17 

Секретаријат 

за послове 

одбране, 

ванредних 

ситуација, 

комуникације 

и 

координацију 

односа са 

грађанима 

11 / 1 7 / 3 1 / 23 

Секретаријат 

за управу 
1 / / 1 1 2 / / 5 

Секретаријат 

за комуналне и 

стамбене 

послове 

2 / / 2 / 1 / / 5 

Секретаријат 

за здравство 
2 / / 2 / 2 / / 6 

УКУПНО 

по врстама 

аката 

382 5 20 364     37 311 36 41    1196 
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УКУПАН БРОЈ ПОКРЕНУТИХ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2019. ГОДИНИ 

ПО ВРСТАМА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Врста поступка Број јавних набавки 

Отворени поступак 240 

Поступак јавне набавке мале вредности 100 

Преговарачки поступак са објављивањем позива у складу са 

чланом 35.1.1. Закона 
6 

Преговарачки поступак без објављивања позива у складу са 

чланом 36.1.1. Закона 
3 

Преговарачки поступак без објављивања позива у складу са 

чланом 36.1.2. Закона 
21 

Преговарачки поступак без објављивања позива у складу са 

чланом 36.1.3. Закона 
3 

Преговарачки поступак без објављивања позива у складу са 

чланом 36.1.5. Закона 
9 

Конкурентни дијалог / 

УКУПНО 382 
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Приликом вршења редовне контроле уочено је да су наручиоци у току 2019. 

године чинили прекршаје прописане одредбама Закона и то: 

 

- прекршај прописан чланом 169. став 1. тачка 7. Закона, којим је прописано 

да ће се новчаном казном у износу од 100.000 до 1.000.000 динара казнити 

за прекршај наручилац, односно новчаном казном у износу од 30.000 до 

80.000 динара одговорно лице наручиоца, уколико одлуку о додели 

уговора/обустави поступка не донесе у року од 25, односно 40 дана од дана 

јавног отварања понуда. Наведени прекршај начиниле су следеће 

организационе јединице:  

 

 Секретаријат за саобраћај; 

 Секретаријат за имовинске и правне послове; 

 

 Поред наведеног, Одељење је у току 2019. године прегледало акте донете у 

поступцима централизованих јавних набавки које спроводи Одељење за 

спровођење централизованих јавних набавки на које се Служба званично не 

изјашњава и то:   

 

Врста прегледаног акта Број прегледаних аката 

Одлука о покретању / 

Конкурсна документација 4 

Одлука о закључењу оквирног споразума / 

Одлука о обустави поступка / 

Одлука о додели уговора / 

УКУПНО 4 

 

 

 

62.83%

26,2%

1,57%

0,78%
5,49%0,78%

2,35%

Укупан број покренутих поступака јавних набавки у 2019. 
години по врстама поступака јавних набавки

Отворени поступак
Поступак јавне набавке мале вредности
Преговарачки поступак са објављивањем позива у складу са чланом 35.1.1. Закона
Преговарачки поступак без објављивања позива у складу са чланом 36.1.1. Закона
Преговарачки поступак без објављивања позива у складу са чланом 36.1.2. Закона
Преговарачки поступак без објављивања позива у складу са чланом 36.1.3. Закона
Преговарачки поступак без објављивања позива у складу са чланом 36.1.5. Закона
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3. АНАЛИЗА И ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА У 

ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

У току 2019. године поднето је укупно 12 захтева за заштиту права, од чега 3 на 

поступке јавних набавки из 2018. године, а 9 на поступке јавних набавки из 2019. 

године. Од свих поднетих захтева, 1 захтев је поднет на садржину конкурсне 

документације, 10 захтева на одлуке наручиоца о додели уговора и 1 захтев на 

одлуку наручиоца о обустави поступка. О поднетим захтевима је одлучено на 

следећи начин: 

 

- 4 захтева је усвојено као основано од стране Републичке комисије; 

- 6 захтева је одбијено као неосновано од стране Републичке комисије; 

- 1 захтев је одбачен закључком Републичке комисије због недостатка активне 

легитимације; 

- за 1 захтев наручилац је одговор на захтев проследио Републичкој комисији. 

Чека се одлука Републичке комисије. 

 

 

Наручилац Предмет  Фаза  Одлука 

наручиоца 

Одлука  

РКЗП 

Сек. за управу Тонери, кертриџи и 

рибони за штампаче, 

фотокопир апарате и 

мултифункционалне 

уређаје 

Након одлуке Одговор на 

захтев  

Решење – захтев 

се усваја као 

основан 

  

Тонери, кертриџи и 

рибони за штампаче, 

фотокопир апарате и 

мултифункционалне 

уређаје 

Након 

поновне 

стручне оцене 

понуда (након 

одлуке) 

Одговор на 

захтев 

Решење – захтев 

се одбија као 

неоснован 

Сек. за 

саобраћај 

Куповина и уградња 

семафорских уређаја за 

опремање раскрсница 

Након одлуке  Одговор на 

захтев 

Решење – захтев 

се усваја као 

основан  

Сек. за 

инвестиције 

Извођење радова на 

реконструкцији и 

доградњи ОШ „Светислав 

Голубовић Митраљета“ 

Након одлуке Одговор на 

захтев 

Закључак - захтев 

се одбацује 

Израда техничке 

документације и извођење 

радова на уређењу, 

поплочавању и опремању 

отворених јавних градских 

простора 

Након одлуке Одговор на 

захтев 

Решење - захтев 

се усваја као 

основан 
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Сек. за 

образовање и 

дечју заштиту 

Осигурање имовине 

предшколских установа, 

Центра дечјих 

летовалишта и 

опоравилишта, основних и 

средњих школа 

Након одлуке Одговор на 

захтев 

Решење - захтев 

се одбија као 

неоснован 

Куповина енергената за 

потребе предшколских 

установа града Београда, 

Центра дечјих 

летовалишта и 

опоравилишта, основних и 

средњих школа на 

територији града Београда 

за грејну сезону 

2019/2020,  обликовано у 

2 партије, за партију 2 – 

Течни нафтни гас 

Након одлуке Одговор на 

захтев 

Решење - захтев 

се одбија као 

неоснован 

Сек. за 

имовинске и 

правне послове 

Извођење радова на 

хидроизолацији равних 

кровова  на пословним 

објектима града Београда 

Након одлуке Одговор на 

захтев 

Решење – захтев 

се усваја као 

основан 

Сек. за 

социјалну 

заштиту  

Припрема и дистрибуција 

оброка за социјално-

материјално угрожене 

кориснике на територији 

града Београда 

 

Након одлуке Одговор на 

захтев 

Решење – захтев 

се одбија као 

неоснован 

 

Сек. за опште 

послове 

Услуга VPN и интернет 

providing за Градску 

управу 

Након одлуке  Одговор на 

захтев 

Решење -  

захтев се одбија 

као неоснован  

Систематски преглед На конкурсну 

документацију 

Одговор на 

захтев 

Решење - захтев 

се одбија као 

неоснован 

Резервни делови за радне 

станице, рачунарску 

опрему и фарму сервера 

Након одлуке Одговор на 

захтев 

Чека се одлука 

Републичке 

комисије 

 

 



33 
 

 
 

 

4. ВАНРЕДНА КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

УСТАНОВА, ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ОСТАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД, ПО НАЛОГУ 

На основу члана 25., а у вези са чланом 20. Одлуке, Служба спроводи послове 

ванредне контроле поступака јавних набавки установа, јавних комуналних 

предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, као 

и општина, а по налогу градоначелника.  

 

5. ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У складу са одредбама члана 36. Закона, наручилац је дужан да од Управе за 

јавне набавке Републике Србије (у даљем тексту Управа) тражи мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда. Како се ради о врсти поступка јавне набавке у којој се у 

знатној мери ограничава конкуренција понуђача, у надлежности Одељења је да 

пре упућивања захтева Управи, провери да ли је захтев сачињен у свему у складу 

са одредбама Закона и Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“ бр. 29/13 

и 83/15).  

У 2019. години Управи је прослеђено 34 захтева. До дана сачињавања Извештаја, 

Управа је одговорила на 31 захтев позитивно, за 6 захтева је тражена допуна, а 

на 3 захтева се чека одговор Управе. 

 

 

 

 

12

12

Број поднетих захтева за заштиту права у 
2018. и 2019. години

Број захтева за заштиту права у 2018. години

Број захтева за заштиту права у 2019. години



34 
 

Врста преговарачког поступка без објављивања позива 

за подношење понуда 

Број прегледаних и 

прослеђених захтева 

Преговарачки поступак у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 2.  

(искључива права) 
20 

Преговарачки поступак у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 3.  3 

Преговарачки поступак у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 4. 

(додатна испорука добара) 
1 

Преговарачки поступак у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 5. 

(додатни непредвиђени радови) 
10 

УКУПНО 34 

 

 

 

6. САЧИЊАВАЊЕ АКАТА У ВЕЗИ СА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА ИЗ РАДНОГ 

ОДНОСА 

Као Одељење задужено за израду како појединачних, тако и општих аката у вези 

са остваривањем права из радног односа, у току 2019. године сачињени су 

следећи акти и то: 

 

Врста акта Број израђених аката 

Решење о коришћењу годишњег одмора за све 

запослене у Служби 
145 

Решење о плаћеном одсуству за запослене у Служби 20 

Решење о распоређивању и утврђивању коефицијента 

за обрачун и исплату плате 
6 

Решење о именовању конкурсне комисије за  

попуњавање извршилачких радних места 
2 

Решење о попуњавању извршилачких радних места 2 

Уговор о привременим и повременим пословима 9 

Решење о премештају 1 

Решење о солидарној помоћи 5 

Решење о јубиларној награди 3 

Решење о породиљском одсуству и одсуству са рада 

ради неге детета 
3 

Потврда о радном ангажовању 16 

Пријаве за полагање стручног испита / 

Споразумни раскид уговора 8 

Решење о пријему радног односа/решење о ступању на 

рад 
12 

Решење о оцењивању службеника 17 

УКУПНО 249 
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7. ИЗВЕШТАВАЊЕ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕНИМ ПОСЛОВИМА 

 

 Извештај о раду за 2018. годину 

У складу са чланом 26. Одлуке, сачињен је Извештај о раду Службе за 2018. годину 

који је достављен Скупштини града Београда. У изради извештаја су учествовала сва 

Одељења Службе. 

 

 Годишњи извештаји о спроведеној редовној контроли свих организационих 

јединица Градске управе 

У складу са чланом 24. Одлуке, а у вези са чланом 8. Правилника о спровођењу 

контроле набавки наручилаца чији је оснивач град Београд, Одељење је сачинило 

укупно 25 Извештаја о спроведеној редовној контроли свих организационих јединица 

Градске управе (у даљем тексту Извештај). Извештај је послат свакој организационој 

јединици, док је Градоначелнику послато свих 25 Извештаја.   

 

 Извештај о раду за период 01.01.2019.-30.06.2019. године 

Сходно члану 63. став 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 

39/2008, 6/2010 и 23/2013 и „Службени гласник РС“, бр. 7/2016-одлука УС), прописано 

је да Градска управа најмање два пута годишње доставља Скупштини града, 

Градоначелнику и Градском већу извештај о раду на извршењу послова из 

надлежности града и поверених послова. С тим у вези, а по налогу Начелника Градске 

управе града Београда, припремљен је Извештај о раду за период 01.01.2019.-

30.06.2019. године.  У изради извештаја су учествовала сва Одељења Службе. 

 

8. ДРУГИ ПОСЛОВИ ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА ОДЕЉЕЊА 

 

 Вођење евиденције службеника за јавне набавке на нивоу града Београда 

У току 2019. године, на основу евиденције коју води Служба утврђено је да су 

достављени подаци за 2 службеника за јавне набавке на нивоу града Београда од стране 

две организационе јединице Градске управе града Београда, и то Секретаријата за 

саобраћај и Секретаријата за јавни превоз. 

 Уношење података у Мапу пословних процеса 

Сходно члану 81. став 2. Закона о буџетском систему прописано је да се финансијско 

управљање и контрола организује као систем процедура и одговорности свих лица у 

организацији. С тим у вези, Служба је дужна да сачини Мапу пословних процеса и да је 

редовно ажурира у складу са Правилником о измени/допуни организације и 

систематизације радних места у Градској управи града Београда, Служби за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, 

Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе, а како би се 

обезбедило да иста одражава тренутно стање пословних процеса у Служби. Такође су 

припремљени и Обрасци за утврђивање и процену ризика. У обављању ових послова су 

учествовала сва Одељења Службе.    
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КАДРОВСКА СТРУКТУРА:  

Одељење за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних 

набавки броји укупно 4 запослена лица и 1 лице ангажовано по основу уговора о 

привременим и повременим пословима. 

Кадровско стање у Одељење на дан сачињавања извештаја је следеће: 

 

1. Снежана Лепосавић, дипл. правник - самостални саветник, 

2. Марија Станковић, дипл. филозоф - саветник, 

3. Бојана Милановић, дипл. правник - саветник, 

4. Мирјана Смијуљ, дипл. правник - млађи саветник, 

5. Ања Рибар, дипл. правник - ангажована по основу Уговора о привременим 

о повременим пословима. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

И 

 ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке 

и контролу набавки1 и Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу 

набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда, 

Канцеларији за младе и Службе главног урбанисте града Београда2 и у складу са Планом 

контроле Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки за 2019. годину 

(у даљем тексту План контроле)3 у Одељењу за контролу техничких спецификација и 

извршења уговора о јавној набавци (у даљем тексту Одељење) обављају се послови 

који се односе на: 

 контролу критеријума за сачињавање техничких спецификација и оправданости 

критеријума за доделу уговора, контролу начина испоруке добара, пружања 

услуга, односно извођења радова и контролу начина и рокова плаћања и 

оправданости аванса и гаранција за дате авансе, давањем мишљења 

организационим јединицама Градске управе града Београда када спроводе 

поступaк јавнe набавкe из своје надлежности на елементе конкурсне 

документације и то на технички део, осим пројеката;  

 сачињавање предлога годишњег плана контроле у делу контроле техничких 

спецификација и извршења уговора о јавној набавци;  

 редовну и ванредну контролу извршења уговора закључених на основу поступака 

јавних набавки спроведених у организационим јединицама Градске управе града 

Београда; 

 ванредну контролу извршења уговора закључених на основу поступака јавних 

набавки спроведених у установама, јавним комуналним предузећима, осталим 

предузећима и организацијама чији је оснивач град Београд, по налогу; 

 контрола набавки на које се закон не примењује организационих јединица 

Градске управе града Београда. 

 сачињавање извештаја о спроведеној редовној и ванредној контроли; 

 сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из 

области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 „Службени лист града Београда“ бр. 75/14, 96/16 и 126/16. 
2 Број: 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од 
2.2.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.4.2018. године, 110-626/18-ГВ од 27.6.2018. године, 110-973/18-ГВ од 
4.10.2018. године, 110-1193/18-ГВ од 7.12.2018. године, 110-54/19-ГВ од 24.1.2019. године, 110-123/19-ГВ 
од 14.2.2019. године, 110-190/19-ГВ од 07.03.2019.године, 110-406/19-ГВ од 24.04.2019. године, 110-457/19-
ГВ од 16.05.2019. године, 110-589/19-ГВ од 13.06.2019. године, 110-741/19-ГВ од 01.08.2019. године, 110-
809/19-ГВ од 28.08.2019. године, 110-839/19-ГВ од 13.09.2019. године, 110-1040/19-ГВ од 20.11.2019. 
године, 110-1071/19-ГВ од 27.11.2019. године и 110-1118/19 од 16.12.2019. године. 
3 Број 404-1384/19-Г-01 од 26. фебруара 2019. године. 
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I 

КОНТРОЛА ПРЕДЛОГА КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

У оквиру својих надлежности, Oдељење је у периоду од 01.01.2019. године до 

31.12.2019. године вршило контролу предлога конкурсних документација за сваку јавну 

набавку која је била предвиђена планом јавних набавки и покренута од стране 

организационих јединица Градске управе града Београда у 2019. години. Контрола 

предлога конкурсних документација и евентуалних пратећих измена истих, вршена је са 

аспекта: 

- контроле критеријума за сачињавање техничких спецификација (технички 

опис, графички прилози, спецификација и др.) 

- контроле начина испоруке добара, пружања услуга, односно извођења 

радова  

- контроле оправданости критеријума за доделу уговора 

- контролу начина и рокова плаћања  

- оправданости аванса и гаранција за дате авансе. 

 

Наведени послови обављали су се процедурално давањем мишљења на елементе 

предлога конкурсних документација и измена предлога конкурсних документација 

организационим јединицама Градске управе града Београда, односно указивањем на 

утврђене недостатке и неправилности у предлозима конкурсних документацијама и 

пратећим изменама, а све у циљу сачињавања истих у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту:Закон) и 

подзаконским актима којима се регулише област јавних набавки. 

С тим у вези, у даљем тексту наводимо статистичке податке и најчешће и 

најбитније неправилности достављених предлога конкурсних документација и/или 

измена предлога конкурсних документација организационих јединица Градске управе 

града Београда.  

 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ 

 

У периоду од 01.01.2019. године закључно са 31.12.2019. године, извршена је 

контрола и достављено мишљење организационим јединицама Градске управе града 

Београда на укупно 426 акта, односно како следи:  

 

          Укупно 369 предлога конкурсних документација, и то: 

- 108 предлогa конкурсних документација за јавну набавку добара; 

- 196 предлога конкурсних документација за јавну набавку услуга; 

- 65 предлога конкурсних документација за јавну набавку радова. 
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Графикон 1. – Број предлога конкурсних документација по врсти поступака 

 

 

Одељење се, такође, изјаснило на 57 предлога измена конкурсних документација 

у поступцима јавних набавки, након објаве истих, и то : 

 

- 29 измена за јавнe набавкe добaра; 

- 12 измена за јавнe набавкe услуга; 

- 16 измена за јавне набавке радова.  

 

 

 
Графикон 2. – Број предлога измена конкурсних документација по врсти поступака 

 

Од укупног броја предмета (предлози конкурсних документација и њихових 

измена) који спадају у делокруг контроле Одељења, позитивно мишљење, без примедби 

на елементе конкурсних документација, као и након указаних примедби на елементе 

конкурсних документација, а на које је углавном указивано електронским путем дато је 

на 421 предмета, и то: 

 

- 135 позитивних мишљења за јавнe набавкe добaра; 

- 206 позитивних мишљења за јавнe набавкe услуга; 

- 80 позитивних мишљења за јавнe набавкe радова.  

 

 

Добра

29,27%

Услуге

53,12%
Радови

17,61%

Добра

50,80%

Услуге

21,10%

Радови

28,10%



40 
 

 
Графикон 3. – Број датих позитивних мишљења на предлоге конкурсних документација 

по врсти поступака 

 

 

 

Од укупно 369 достављених предлога конкурсних документација, Одељење је на 

укупно 155 предмета указало на недостатке, и то : 

 

- 43 мишљења за јавнe набавкe добaра; 

- 82 мишљења за јавнe набавкe услуга; 

- 30 мишљења за јавне набавке радова.  

 

 
 

Графикон 4. – Број датих мишљења на предлоге конкурсних документација по врсти 

поступака 
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Укупан број јавних набавки према врсти поступка за које је Одељење извршило 

контролу предлога конкурсних документација организационим јединицама Градске 

управе, дат је у следећој табели: 

 

Врста поступка Број јавних набавки 

Отворени поступак 232 

Поступак јавне набавке мале вредности 96 

Преговарачки поступак са објављивањем позива 

у складу са чланом 35. Закона  
6 

Преговарачки поступак без објављивања позива 

у складу са чланом 36. Закона  
33 

Конкурентни дијалог 2 

                                       УКУПНО                    369 

 
 

Графикон 5. – Број јавних набавки према врсти поступка 

 

 

НАЈЧЕШЋЕ И НАЈБИТНИЈЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У ПРЕДЛОЗИМА КОНКУРСНИХ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЊИХОВИМ ИЗМЕНАМА 

 

Будући да је Одељење имало примедбе на 36.1% предмета од укупног броја 

достављених предлога конкурсних документација и њихових пратећих измена, у даљем 

тексту указујемо на најчешће и најбитније неправилности и недостатке на које је 

организационим јединицама Градске управе града Београда током 2019. године 

указивано. Уједно, указујемо и на последице чије је наступање спречено контролом 

предлога конкурсних документација и њихових измена од стране Одељења. 

 

 

1. НАЧЕЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

Пре свега, истичемо да је код већег броја субјеката контроле у великом броју 

контролисаних предлога конкурсних документација утврђено непоштовање појединих 

начела јавних набавки, и то:  
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- начела ефикасности и економичности, прописаног чланом 9. Закона; 

- начела обезбеђивања конкуренције, прописаног чланом 10. Закона; 

- начела једнакости понуђача, прописаног чланом 12. Закона. 

 

                           2. ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС – СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 

У погледу критеријума за сачињавање техничких описа – карактеристика 

(техничких спецификација) истичемо учесталост повреде члана 9., члана 10., члана 12., 

члана 61. и члана. 70. - 72. Закона, односно како следи. 

 

Код јавних набавки добара истичемо учесталост повреде: 

 члана 70. Закона, а у вези са чланом 61. став 1. Закона, будући да су субјекти 

контроле неретко давали техничке описе добара и евентуално са њима пратећих услуга, 

на начин који није довољно прецизан и јасан како би понуђачи могли да припреме 

прихватљиву понуду, а наручиоци да набаве добра и евентуално пратеће услуге који су 

у складу са њиховим објективним потребама. У току контроле примећене су и 

неправилности у вези са одређивањем потребне количине добара и са тиме повезано 

неправилно одређивање јединице мере, квалитета, димензија добара, односно како 

следи: 

 У вези са количином истичемо да се дешавало да се потребна количина добара 

изостави, или да се количина нејасно или неправилно дефинише. Поред тога, код 

јавних набавки добара, уочено је да је већи број наручиоца услед специфичности 

јавних набавки, неретко у незавидној позицији када унапред не зна тачну количину. 

С тим у вези, а у складу са ставом Градског правобранилаштва града Београда које 

није више сагласно да се уговори о јавној набавци, у којима није могуће прецизно 

утврдити неопходне количине, закључују на износ процењене вредности, као што је 

био случај, Одељење је указивало да у оваквим случајевима наручилац може 

спровести поступак јавне набавке који ће бити окончан закључењем оквирног 

споразума, сагласно члану 40. и 40а Закона.   

 У погледу димензија добара и у вези са описом истих, уочена је учесталост 

неправилности које су се односиле на непрецизне димензије, без навођења 

неопходног одступања у техничким захтевима димензија, иако за то није било 

оправданих разлога. Додатно, дешавало се да наручиоци изоставе димензије 

захтеваних добара, као и елементарне карактеристике истих. Надаље, уочене су 

непрецизности у вези са описима добара у смислу потребних техничких захтева, 

односно захтеване ширине, дебљине, дужине, висине, форме, боје и материјала 

добара и сл. С тим у вези, такође уочене су разлике у вредностима димензија у 

техничком опису и пратећим графичким прилозима.  

 члана 70. Закона, а у вези са чланом 72. став 2. Закона, будући да је уочено да 

су се поједине позиције описивале на начин да се везују за порекло, тип или 

произвођача (нпр. „домаће производње“, „домаће порекло“, тачно одређени произвођач 

и сл.), а да се при том, супротно члану 72. став 4. Закона, уз захтевани тип, односно 

произвођача нису наводиле речи „или одговарајуће“. 

 

Код јавних набавки услуга, истичемо учесталост повреде:  

 члана 70. Закона, а у вези са чланом 61. став 1. Закона, будући да су субјекти 

контроле неретко давали описе услуга на начин да нису довољно прецизни и јасни како 
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би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду, а наручиоци да набаве услуге које 

су у складу са њиховим објективним потребама. У великом броју јавних набавки услуга, 

уочено је да наручилац није дефинисао јасно и прецизно предмет набавке у погледу 

тачног навођења количина, што је последица непрецизног одређивања броја локација 

на којима се услуга пружа. Поред тога, наручиоци су постављали и захтеве који су 

нејасни и недоречени и/или неусаглашени.  Уочено је да су наручиоци, непрецизно 

дефинисали захтеве у погледу услуга, остављајући простор потецијалним понуђачима 

за давање будућих концепата услуга, а при том не изражавајући јасно своју објективну 

потребу. Надаље, наручиоци су недовољно јасно описивали услуге у погледу њиховог 

временског трајања. Исто тако, указивало се на неусклађеност између броја корисника 

услуге са временским трајањем пружања услуге, или у погледу непрецизног 

дефинисања захтева у погледу пратеће опреме, места и локације пружања услуга и 

броја пружања услуга. Поред наведеног, дешавало се да је наручилац непрецизно 

постављао одређене захтеве, а у смислу да није било јасно да ли су исти постављени 

као искључиви или као алтернативни, што је стварало простора за арбитрарно 

тумачење.  

 

Код јавних набавки радова истичемо учесталост повреде: 

 члана 70. Закона, а у вези са чланом 71. став 1. тачка 1. Закона. Наиме, у поступку 

контроле утврђена је учесталост незаконитости у смислу да су се субјекти контроле у 

техничким описима позивали на одређене стандарде, а да такво позивање није било 

праћено речима „или одговарајуће“. На овај начин наручилац је поступио супротно 

одредбама Закона, конкретно члана 71. Закона, којим је прописано да се техничке 

спецификације одређују са позивом на члан 70. Закона и на српске, европске, 

међународне или друге стандарде или сродна документа, тако да свако позивање мора 

да буде праћено речима „или одговарајуће“.  Такође, у вези са стандардима, уочено је 

да су се наручиоци позивали и на неке неважеће стандарде, односно да нису с дужном 

пажњом проверавали важност појединих прописа које су примењивали у конкретним 

случајевима; 

 члана 72. став 2. Закона, будући да су наручиоци поједине позиције описивали 

на начин да се везују за порекло, тип или произвођача, а да се при том не придржавају 

одредбе прописане чланом 72. став 4. Закона, односно да уз захтевано порекло, тип, 

односно произвођача нису наводили и речи „или одговарајуће“; 

Дефинисањем техничких карактеристика (техничких описа - спецификација) 

јавних набавки на горе наведени начин, субјекти контроле су потенцијалне понуђаче 

доводили у позицију из које не знају или делимично имају сазнања о томе шта су 

конкретни захтеви наручиоца и шта се од понуђача очекује. Нејасан и непрецизан 

технички опис предмета јавне набавке може довести до смањења конкуренције у 

поступку, до захтева за додатним појашњењима, до измене конкурсне документације, а 

ако до измене не дође могу се догодити тешкоће у вези са стручном оценом понуда 

и/или последично исто може резултирати повредом начела једнакости понуђача, јер би 

један понуђач по свом тумачењу нејасног техничког описа поступио на један начин, а 

други би, примера ради, поступио на други начин. Наведено поступање потенцијално 

може довести до обуставе поступака јавних набавки, до подношења захтева за заштиту 

права, а самим тим и до одлагања момента закључења уговора и задовољења потреба 

крајњих корисника, уз трошкове поступка, што није у складу са начелом ефикасности и 

економичности. 
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Такође, дефинисање техничких описа на начин да се наручилац позива на 

одређени стандард, тип, порекло или произвођача, а супротно чл. 71. и 72. Закона, 

односно без остављања могућности потенцијалним понуђачима да понуде оно што је 

томе одговарајуће, има за последицу  давање предности или елиминацију појединих 

понуђача, чиме се повређује начело обезбеђивања конкуренције у поступцима јавних 

набавки.  

Имајући у виду наведено, Одељење је субјектима контроле указивало да 

технички описи, односно спецификације и технички захтеви, морају бити јасни и 

прецизни у тренутку објаве конкурсне документације, да исти не смеју бити 

дискриминаторски постављени, односно да не смеју бити такви да ограничавају било 

којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке. Ово посебно из разлога што  

постављени захтеви утичу на број понуђача који ће поднети понуду, односно 

конкуренцију у поступку јавне набавке и/или на цену добара, услуга и радова.  

На овај начин, Одељење је посредно давањем примедби и сугестија утицало на 

правилно и законито спровођење поступака јавних набавки код наручиоца, 

спречавајући при том подношење захтева за заштиту права понуђача и стварање 

трошкова у вези са поступцима јавних набавки, с једне стране, док је истовремено 

допринeo обезбеђивању конкуренције, с друге стране. 

     У поступку контроле предлога конкурсних документација током 2019. године, 

утврђено је да у појединим предлозима конкурсних документација, Образац структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни није у потпуности усклађен са 

Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015 и 

41/2019), те да субјекти контроле нису довољно јасно и прецизно дефинисали сваку 

потребну позицију како би понуђачи могли да припреме одговарајућу понуду. С тим у 

вези, Одељење је указивало на обавезу поступања у складу са одредбама члана 12. 

Правилника и у складу са одредбом члана 61. став 1. Закона, којим је прописано да је 

Наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње 

могу да припреме прихватљиву понуду. 

Будући да се највећи део примедби односио на непоштовање одредаба Закона 

којима је регулисано питање одређивања и коришћења техничких спецификација, за 

чије је непоштовање прописана и прекршајна одговорност наручиоца и одговорног лица 

(Члан 169. став 1. тачка 5) Закона), а да је Служба на исте благовремено указивала, те 

да су субјекти контроле исте благовремено и отклонили, предупређена је претходна 

претећа прекршајна одговорност.  

 

                                     3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

     У погледу критеријума за доделу уговора, истичемо да је и даље у највећем 

броју случајева присутна пракса утврђивања критеријума најнижа понуђена цена, 

односно да су се наручиоци ретко опредељивали за употребу критеријума економски 

најповољнија понуда. Критеријум економски најповољније понуде одређиван је у мање 

од 2% предлога конкурсних документација које су биле предмет контроле током 2019. 

године. 

У ситуацијама када је као критеријум за доделу уговора био одређен критеријум 

економски најповољније понуде, Служба је указивала на обавезу наручиоца да 

критеријум за доделу уговора одређује у складу са одредбама Закона којима се 

регулише питање критеријума за доделу уговора, односно да приликом одређивања 
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наручилац може користити само оне елементе критеријума који се односе на извршење 

конкретног уговора о јавној набавци, а не и на реализацију неких других, раније 

закључених уговора које је извршавао понуђач, односно да услови за учешће из члана 

75. и 76. Закона не могу бити одређени као елементи критеријума. Указивано је и на 

обавезу наручиоца да одређени елементи критеријума не смеју бити дискриминаторски 

и да морају стајати у логичкој вези са предметном јавном набавком. 

У вези са одређивањем тзв. резервног критеријума за доделу уговора, који ће се 

применити за случај када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 

истом понуђеном ценом, а поводом рока пружања услугa, у више аката уочено је да су 

наручиоци супротно члану 85. став 2. тачка 3. Закона и Решењу бр.4-00-410/2015 од 

31.03.2015. године Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

нису одређивали минимално прихватљив рок који не угрожава квалитет и максимално 

прихватљив рок.  

Указујући на наведене недостатке у конкурсним докуметацијама и усвајањем 

примедби од стране субјеката контроле, предупредило се подношење захтева за 

заштиту права и одуговлачење са поступцима јавних набавки, чиме је омогућено 

правовремено закључивање уговора о јавним набавкама и поштовање начела 

ефикасности и економичности. 

 

4. НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ПРУЖАЊА УСЛУГА, ОДНОСНО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

У погледу начина испоруке добара, пружања услуга, односно извођења радова, 

током контроле у 2019. години, утврђено је да субјекти контроле нису усклађивали 

предлоге конкурсних документација са члановима 71. - 74. Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе града 

Београда („Службени лист града Београда“, бр. 8/15, 58/15, 8/19 и 39/19) у даљем тексту 

Правилник о ближем уређивању), којима су прописана правила везана за пријем добара, 

услуга и радова, начина провере квантитета и квалитета истих и правила за 

потписивање докумената о извршеном пријему. Будући да смо става да је поштовање 

наведених одредби Правилника о ближем уређивању неопходно у циљу правилне и 

потпуне контроле извршења уговора и задовољења потреба крајњих корисника, 

наручиоцима је указивано да је потребно да ускладе предлоге конкурсних 

документација са чл. 71. - 74. наведеног правилника.  

 

5. КОНТРОЛА НАЧИНА И РОКОВА ПЛАЋАЊА, РОКОВА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА, 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ИСПОРУКУ ДОБАРА, АВАНСА, ГАРАНЦИЈА ЗА ДАТЕ АВАНСЕ И     

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НАРУЧИОЦА  

 

 У току 2019. године, као најчешће и најбитније неправилности у овом делу 

истичемо пре свега, начин одређивања и дефинисања рока за пружање услуга, 

извођење радова, односно за испоруку добара. Наиме, у већем броју случајева 

наручиоци су наведене рокове дефинисали на неправилан начин, и то:  

 

 одређивањем рока као кратак временски интервал, тако да је мали број понуђача 

у позицији да га испуни, што је било у супротности са начелом обезбеђивања 

конкуренције у поступку јавне набавке; 
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 указивано је и на чињеницу да је неопходно да рок буде одређен или барем 

одредив у смислу дефинисања догађаја од када се исти има рачунати, будући да је битан 

елемент уговора; 

 уочено је да су поједини наручиоци крајњи рок за извршење уговора, 

дефинисали на начин да се везује за тачан датум у години, а супротно начелу 

економичности и ефикасности. Наиме, прихватљивије је да се рок за извршење уговора 

одређује годишње или у месецима или данима, а рачунајући исти од одређеног момента, 

односно догађаја, обзиром да је у тренутку расписивања јавне набавке тешко 

предвидети временски период за окончање поступка јавне набавке услед евентуалних 

измена конкурсне документације, продужења рока за достављање понуда или због 

поднетог захтева за заштиту права понуђача, а самим тим тешко је предвидети и крајњи 

датум извршења уговорних обавеза. 

 

Истичемо да је наручилац често у Упутству понуђачима како да сачине понуду, 

рокове, начин плаћања и извршење уговора,  дефинисао на један начин, док у Обрасцу 

понуде и Моделу уговора исти подаци нису били потпуно усаглашени, што је 

наручиоцима било указивано.  

Исто тако наручиоцима је указивано да обрате пажњу да се рокови било да је у 

питању гарантни рок или рок за пружање (извођење/испоруку) услуга(радова/добара) 

одређују на једнак начин, односно истоветно у свим деловима конкурсне документације 

где се исти помињу, а све сагласно члану 61. став 1. Закона којим је прописано да је 

наручилац дужан да састави конкурсну документацију на начин да понуђачи могу 

поднети прихватљиву понуду.  

Будући да овакво поступање може довести до потребе за додатним 

појашњењима, за изменом конкурсне документације и до подношења захтева за заштиту 

права, до дужег трајања поступка јавне набавке, а самим тим и до одлагања момента 

закључења уговора и задовољења потреба крајњих корисника, уз трошкове поступка, 

Одељење је у свим случајевима указивало да наведено поступање није у складу са 

начелом ефикасности и економичности прописаним чланом 9. Закона.   

 

Поред тога, како одређивање кратких рокова  може одвратити потенцијалне 

понуђаче од подношења понуде, те самим тим утицати на повреду начела обезбеђивања 

конкуренције у поступку јавне набавке, Одељење је наручиоцима препоручивао да 

рокове дефинишу у складу са начелом економичности и ефикасности, не занемарујући 

уједно значај начела обезбеђивања конкуренције у поступку јавне набавке. 

Током 2019. године Одељење је такође указивало и на неправилности које су се 

односиле на начин одређивања аванса, супротно члану 43. Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе града 

Београда („Службени лист града Београда“, бр. 8/15, 58/15, 8/19 и 39/19), а које су се 

односиле на:  

- одређивање аванса у износу већем од 20% од уговорене вредности без ПДВ-

а, без претходно прибављене сагласности градоначелника; 

- одређивање аванса у износу од 20% од уговорене вредности, без назнаке да 

је у питању уговорена вредност без ПДВ-а. 
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У погледу одређивања гарантног рока, уочено је да субјекти контроле у неким 

случајевима не регулишу питање гарантног рока, те је наручиоцима указивано на 

наведени пропуст.  

У појединим предлозима конкурсних докуметација субјекти контроле нису 

прецизно дефинисали начине и рокове за активности при извршењу уговора, односно 

начин плаћања. Будући да поступање на овај начин може довести до потребе за 

додатним појашњењима, изменом конкурсне документације и до подношења захтева за 

заштиту права, до дужег трајања поступка јавне набавке, а самим тим и до одлагања 

момента закључења уговора и задовољења потреба крајњих корисника, уз трошкове 

поступка, Одељење је указивало да исто није у складу начелом ефикасности и 

економичности прописаним у члану 9. Закона. Додатно, указивањем на наведене 

неправилности омогућује се и правила и потпуна реализација уговора о јавној набавци, 

као и правилна контрола реализације уговора. 

 

6. УГОВОРНА КАЗНА И РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

У току 2019. године, уочено је да субјекти контроле у неким случајевима 

изостављају уговарање уговорне казне за случај да друга уговорна страна (добављач) 

западне у доцњу у вези са реализацијом својих уговорних обавеза, те је наручиоцима 

указивано на наведени пропуст.  

Такође, дешавало се да је наручилац дефинисао рок за извршење услуге у 

месецима, док је приликом зарачунавања уговорне казне користио дане закашњења. С 

тим у вези  Служба је дала препоруку да се убудуће обрати пажња да се рокови извршења 

као битан елемент уговора и уговорна казна одређују на начин да се на основу њих, могу 

и евентуално реализовати уговорне казне за случај доцње приликом реализације уговора 

о јавној набавци.  

На овај начин утиче се на потпунију и правилнију реализацију уговора о јавним 

набавкама, као и на контролу истог од стране наручиоца. 

 

II 

РЕДОВНА КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

 

 

У складу са чланом 67. Правилника о ближем уређивању и чланом 19. Одлуке о 

оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки 

(“Службени лист града Београда“ бр. 75/14, 96/16 и 126/16), у Одељењу се обавља 

редовна контрола извршења уговора, а на основу достављене документације од стране 

организационих јединица Градске управе града Београда. Наиме, на основу достављене 

документације у виду копија: закључених уговора, решења о образовању комисије за 

квалитативни и квантитативни пријем добара, услуга или радова и записника о 

извршеном пријему добара, услуга или радова, као и остале докуметације која је 

предвиђена уговорима о јавној набавци, а која се односи на пријем добара, услуга или 

радова, у Одељењу се води евиденција о поштовању уговорених обавеза од стране 

добављача, које се односе на рокове: испоруке добара, пружања услуга или извођење 

радова, као и на испуњеност квалитета и квантитета уговорених предмета јавне набавке. 

Напомињемо, да Одељење у оквиру послова редовне контроле, води евиденцију о 

извршењу уговора само за оне организационе јединице Градске управе града Београда, 

које редовно достављају податке које се односе на реализацију закључених уговора о 
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јавним набавкама. Основни проблем код извршења овог дела посла Одељења, 

представља недостављање комплетне документације, од стране појединих 

организационих јединица Градске управе града Београда, иако је Одељење у више 

наврата раније обавештавало организационе јединице о предметним пропустима.  

                           

III 

ВАНРЕДНА КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

 

 

 
У складу са чланом 67. Правилника о ближем уређивању, чланом 19. Одлуке о 

оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки 

(„Службени лист града Београда“ бр. 75/14, 96/16 и 126/16) и чл. 9. и 10. Правилника о 

спровођењу контроле набавки наручилаца чији је оснивач град Београд („Службени лист 

града Београда“ број 11/15) Одељење обавља послове који се односе на ванредну 

контролу планирања, спровођења поступака и извршења јавних набавки организационих 

јединица Градске управе града Београда, установа, јавних комуналних предузећа и 

организација чији је оснивач град Београд, као и општина, а по налогу градоначелника, 

Градског већа, начелника Градске управе града Београда или директора Службе. 

Одељење обавља и послове ванредне контроле реализације појединачних уговора, 

закључених на основу оквирних споразума, а посебно квалитета испоручених добара и 

пружених услуга према уговореним техничким карактеристикама, достављеним узорцима, 

као и извештајима акредитованих лабораторија. Такође, о свакој спроведеној ванредној 

контроли сачињава се извештај који се доставља руководиоцу субјекта контроле на кога 

се извештај односи, градоначелнику, односно Градском већу града Београда.  

 

IV 

КОНТРОЛА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА. 

 

 

У складу са Планом контроле за 2019. годину у надлежности Одељења јесте и 

контрола набавки на које се закон не примењује, а које организационе јединице Градске 

управе треба  да спроводе у складу са члановима 63.-66. Правилника о ближем 

уређивању. Контрола набавки на које се закон не примењује врши се у циљу 

обезбеђивања поштовања поменутих одредби Правилника о ближем уређивању, као и 

основних начела јавних набавки и у складу са расположивим кадровским ресурсима 

Одељења, а по систему случајног узорка. 

 

V 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ У ОДЕЉЕЊУ 

 

 

1.    Унапређење пословних процеса у области јавних набавки 

 

Приликом давања мишљења организационим јединицама на предлоге 

конкурсних документација, Одељење је поред примедби, предлагало и решења којим би 

се ефикасније пратила реализација уговора о јавним набавкама. 
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Напомињемо да су примедбе које су обрађивачи предмета наводили у 

мишљењима на достављене елементе предлога конкурсних документација у већем делу 

усвајане од стране организационих јединица Градске управе града Београда, које су 

надлежне за спровођење поступaка јавних набавки. 

Такође истичемо да се стратегија сачињавања мишљења од стране запослених у 

Одељењу, заснивала на важећим законским и подзаконским актима из области јавних 

набавки, као и интерним актима Службе, искуствима из претходних поступака јавних, 

искуствима других наручилаца, интернет претраживању, закључцима са састанака 

одржаних са представницима наручилаца и сл. 

У одређеном броју случајева, из разлога хитности одређених поступака јавних 

набавки, по потреби су одржавани и састанци са представницима наручилаца. 

Организовање састанака са представницима наручилаца пре давања мишљења на 

предлог конкурсне документације вршено је у циљу прецизнијег дефинисања предмета 

јавне набавке и ефикаснијег поступања приликом припреме конкурсне документације 

за објављивање.  

Посебно наглашавамо да је Одељење достављало мишљења којима је указивано 

на неправилности (примедбе) организационим јединицама путем е-mail-а, чиме се је у 

великој мери скратио прописани рок поступања, а умногоме допринело да поступци 

јавних набавки буду спроведени што брже и са што мање трошкова.   

  

Поред наведеног, у оквиру Одељења обављају се и послови: 

 пружања стручне помоћи организационим јединицама Градске управе града 

Београда, као и другим директним и индиректним корисницима буџета града 

Београда, у решавању проблема који настају приликом реализације уговора; 

 спровођење Интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама; 

 учествовање у изради Плана контроле Службе за централизоване јавне набавке 

и контролу набавки за 2019. годину, а у домену техничких спецификација и 

извршења уговора; 

 други послови у вези делокруга рада Одељења. 

 

 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

 

 

Одељење за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној 

набавци је на дан сачињавања извештаја састављено од укупно једног постављеног 

лица, три запослена лица на неодређено време и једног лица које ангажовано по основу 

привремених и повремених послова.  

Сви запослени на пословима јавних набавки у Одељењу јесу сертификовани 

службеници за јавне набавке.  

У склопу стручног усавршавања током 2019. године запослени у Одељењу 

присуствовали су семинарима како следи:  

- Форум јавних набавки у Београду (27. и 28.11.2019. године) -  ЕУ подршка даљем 
унапређивању система јавних набавки у Србији; 

- Нови закон о јавним набавкама и финансијско управљање и контрола, Милвеко 

консалтинг (14.10.2019. до 17.10.2019. године); 
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- Економски најповољнија понуда, (22.10.2019.) Врдник, у сарадњи са Управом за 

јавне набавке.  

 

У 2019. години кадровско стање је следеће: 

 

1. Марија Величковић, мастер права, заменик директора; 

2. Немања Пејчић, дипл.инж.маш., начелник одељења (до 26.12.2019. године) 

3. Милена Страхиновић, маст. инж. арх., саветник; 

4. Немања Симовић, дипл. инж. шумарства, саветник; 

5. Злата Николић, струк.маст. инж. грађ., саветник; 

6. Зорица Пуповић, менаџер безбедности, ангажована по основу уговора о 

привременим и повременим пословима; 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА АНАЛИЗУ И КОНТРОЛУ ИЗВРШЕЊА 

ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА   

 

У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке 

и контролу набавки (,,Службени лист града Београда“ бр.75/14, 96/16 и 126/16) и 

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 

Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за 

буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда, Канцеларији за младе 

и Службе главног урбанисте града Београда број: 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године, 

110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од 2.2.2018. године, 110-314/18-ГВ 

од 25.4.2018. године, 110-626/18-ГВ од 27.6.2018. године, 110-973/18-ГВ од 4.10.2018. 

године, 110-1193/18-ГВ од 7.12.2018. године, 110-54/19-ГВ од 24.1.2019. године, 110-

123/19-ГВ од 14.2.2019. године, 110-190/19-ГВ од 07.03.2019.године, 110-406/19-ГВ од 

24.04.2019. године, 110-457/19-ГВ од 16.05.2019. године, 110-589/19-ГВ од 13.06.2019. 

године, 110-741/19-ГВ од 01.08.2019. године, 110-809/19-ГВ од 28.08.2019. године, 110-

839/19-ГВ од 13.09.2019. године, 110-1040/19-ГВ од 20.11.2019. године, 110-1071/19-ГВ 

од 27.11.2019. године и 110-1118/19 од 16.12.2019. године, у Одељењу за анализу и 

контролу извршења оквирних споразума (у даљем тексту: Одељење) обављају се 

послови: унапређења техничких спецификација предмета централизованих јавних 

набавки у складу са понудом на тржишту; прикупљања података о потребама од 

организационих јединица Градске управе, установа, јавних комуналних предузећа, 

осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, а у вези са поступцима 

јавних набавки које се централизовано спроводе и управљање софтвером за 

централизоване јавне набавке; анализе тржишта и уговорених цена на основу 

спроведених централизованих јавних набавки у циљу формирања препоручених цена; 

анализе ефеката централизованих јавних набавки са аспекта уговорених цена; 

спровођења интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама које спроводи 

Служба; праћења извршења оквирних споразума и праћење извршења уговора који се 

реализују из средстава са раздела Службе; сачињавања извештаја о ефектима 

централизованих јавних набавки; праћење реализације појединачних уговора које 

организационе јединице Градске управе, установе, јавна комунална предузећа, остала 

предузећа и организације чији је оснивач град Београд, закључују на основу оквирних 

споразума; ванредне контроле реализације појединачних уговора, закључених на 

основу оквирних споразума, а посебно квалитета испоручених добара и пружених 

услуга, према уговореним техничким карактеристикама, достављеним узорцима, као и 

извештајима акредитованих лабораторија; предлагања мера и контроле спровођења 

истих у циљу повећања ефикасности трошења буџетских средстава; вођења 

јединствене електронске евиденције добављача и сарадња са органима који у оквиру 

своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези 

делокруга рада Одељења. 

 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА  У ПЕРИОДУ ОД 1.1.2019. до 31.12.2019. ГОДИНЕ 

Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума је у периоду 

1.1.2019. до 31.12.2019. године обављало следеће активности: 
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1) ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ПОТРЕБАМА НАРУЧИЛАЦА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД, УПРАВЉАЊЕ СОФТВЕРОМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КРЕИРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

У извештајном периоду запослени у Одељењу су у сарадњи са ЈКП „Инфостан 

технологије“ у софтверској апликацији, намењеној електронском исказивању потреба 

наручилаца за добрима намењеним за централизовано спровођење у 2019. години 

поставили каталоге централизованих јавних са исказаним препорученим јединичним 

ценама за сваку позицију посебно, ради правилног и благовременог планирања 

финансијских средстава за реализацију јавних набавки које су се у 2019. години 

спроводиле преко Службе. 

Такође у складу „Правилником о условима и начину спровођења поступка 

централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки“ 

(„Службени лист града Београда“, бр. 8/19), запослени у Одељењу су креирали захтеве 

за покретање поступка 14 категорија јавних набавки које су се централизовано 

спроводиле у 2019. години. Сваким захтевом за покретање поступка су се одређивали 

предмет јавне набавке, процењена вредност, количина, опис и техничке спецификације 

добара, технички прописи и стандарди, гарантни рок, као и остале специфичности за 

поједине централизоване јавне набавке. 

 

2) ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

Током 2019. године запослени у Одељењу су спровели 17 ванредних контрола 

реализације појединачних уговора, закључених на основу оквирних споразума, а посебно 

са аспекта квалитета испоручених добара према уговореним техничким карактеристикама, 

достављеним узорцима, као и извештајима акредитоване лабораторије. У извештајном 

периоду спроведе су следеће ванредне контроле извршења појединачних уговора који су 

закључени на основу оквирних споразума и то: 

1) Свеже месо (партија 1. Јунеће месо) - 2 контроле 

2) Свеже месо (партија 2. Свињско месо) - 3 контроле 

3) Свеже месо (партија 3. Живинско месо) - 1 контрола 

4) Колонијална роба (партија 1. Основне животне намирнице, мед) - 1 контрола 

5) Колонијална роба (партија 4. Воћни сокови) - 1 контрола 

6) Папирна галантерија за одржавање личне хигијене - 8 контрола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7) Прибор  за одржавање  хигијене (партија 2. Метле) - 1 контрола 

 

1) Ванредна контролa извршења Оквирног споразума о јавној набавци – 

Свеже месо, партија 1. Јунеће месо, закљученог између Службе за централизоване 

јавне набавке и контролу набавки и групe понуђача: „Котленик промет“ д.о.о, „Агро- Папук“ 

д.о.о. и „Сточар Л.С.Б.“ д.о.о., XII-01 бр. 401.1-53 од 29.10.2018. године, односно 

појединачног уговора о јавној набавци, VII- 01 број 401.1-635 од 27.12.2018. годинe, 

закљученог између Секретаријат за образовање и дечју заштиту, корисника ПУ „Врачар“ и 

наведене групе понуђача. 

Запослени у Одељењу су по налогу директора Службе, извршили I ванредну 

контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код 

корисника ПУ „Врачар“, Београд, ул. Бјелановићева бр.2.  
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Након спроведене ванредне контроле прегледом случајних узорака артикала, 

запослена лица из Одељења су заједно са  акредитованом лабораторијом „Центар за 

испитивање намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја бр. 11, Београд, извршили узорковање 

артикала: „Свеже јунеће месо, бут без костију, у провидној фолији, у количини 2,020 

кг“ и „Свеже јунеће месо, плећка без костију, у провидној фолији, у количини 1,455 

кг“. 

Наведена лабораторија је извршила анализу и доставила извештај где се констатује 

следеће: „На основу резултата лабораторијских испитивања и стручног разматрања 

утврђено је да наведени узораци IG-Ј-00076 и IG-J-00077, са аспекта испитиваних 

параметара ИСПУЊАВАЈУ услове прописане Законом о безбедности хране (Сл. Гласник РС 

41/09,17/19), а у вези Правилника о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи (Сл. 

Лист СФРЈ бр. 34/74; Сл. Лист СФРЈ бр. 13/78) и Правилника о општим и посебним условима 

хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета (Сл. Гласник РС 72/10, 

62/18).“ 

Такође, у наведој предшколској установи је обављена и II ванредна контрола 

појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума. Након 

спроведене ванредне контроле прегледом случајних узорака артикала, запослена лица из 

Одељења су заједно са  акредитованом лабораторијом „Центар за испитивање намирница“ 

д.о.о., Змаја од Ноћаја бр. 11, Београд, извршили узорковање артикала: „Свеже јунеће 

месо, бут без костију, у провидној фолији, у количини 1,460 кг“ и „Свеже јунеће месо, 

плећка без костију, у провидној фолији, у количини 1,350 кг“. 

Наведена лабораторија је извршила анализу и доставила извештај у којем је наведено 

следеће: „На основу резултата лабораторијских испитивања и стручног разматрања 

утврђено је да наведени узораци IG-К-00119 и IG-К-00120, са аспекта испитиваних 

параметара ИСПУЊАВАЈУ услове прописане Законом о безбедности хране (Сл. Гласник РС 

41/09,17/19), а у вези Правилника о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи (Сл. 

Лист СФРЈ бр. 34/74; Сл. Лист СФРЈ бр. 13/78) и Правилника о општим и посебним условима 

хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета (Сл. Гласник РС бр 72/10, 

62/18)“. 

 

2) Ванредна контролa извршења Оквирног споразума о јавној набавци – 

Свеже месо, партија 2. Свињско месо, закљученог између Службе за централизоване 

јавне набавке и контролу набавки и групe понуђача: „BIG TRADE“ д.о.о. и СЗТР „Ђурђевић“, 

XII-01 бр. 401.1-37 од 16.08.2018. године, односно појединачног уговора о јавној набавци, 

VII- 01 број 401.1-634 од 27.12.2018. годинe, закљученог између Секретаријат за образовање 

и дечју заштиту, корисника ПУ „Врачар“ и наведене групе понуђача. 

Запослени у Одељењу су по налогу директора Службе, извршили I ванредну 

контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код 

корисника ПУ „Врачар“, ул. Бјелановићева бр.2. Након спроведене ванредне контроле 

прегледом случајних узорака артикала, запослена лица из Одељења су заједно са  

акредитованом лабораторијом „Центар за испитивање намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја 

бр. 11, Београд, извршили узорковање артикала: „Свеже свињско месо, бут без костију 

у провидној фолији, у количини 1,54 кг и Свеже свињско месо, плећка без костију у 

провидној фолији, у количини 1,17 кг“. 

Наведена лабораторија је извршила анализу и доставила извештај где се констатује 

следеће: „На основу резултата лабораторијских испитивања и стручног разматрања 

утврђено је да наведени узорци ИГ-Ј-00085 и ИГ-Ј00086 са аспекта испитиваних параметара 

ИСПУЊАВАЈУ услове прописане Законом о безбедности хране (Сл. Гласник РС 41/09, 
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17/19), а у вези  Правилника о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса 

(Службени Лист СФРЈ бр. 2/85; бр.12/85; бр. 24/86) и Правилника о општим и посебним 

условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета (Сл. гласник РС 

бр.72/10, 62/18).“ 

Друга ванредна контрола извршења појединачног уговора закљученог на основу 

наведеног оквирног споразума спроведена је у предшколској установи „Звездара“, ул. 

Суботичка бр. 2. Након спроведене ванредне контроле прегледом случајних узорака 

артикала, запослена лица из Одељења су заједно са  акредитованом лабораторијом „Центар 

за испитивање намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја бр. 11, Београд, извршили узорковање 

артикала: „Свеже свињско месо, бут без костију у провидној фолији, у количини 2,65кг 

и Свеже свињско месо, плећка без костију у провидној фолији, у количини 2,1кг “. 

Наведена лабораторија је извршила анализу и доставила извештај у којем је 

наведено следеће: „На основу резултата лабораторијских испитивања и стручног 

разматрања утврђено је да наведени узорци ИГ-Б-00029 и ИГ-Б-00030 са аспекта 

испитиваних параметара ИСПУЊАВАЈУ услове прописане Законом о безбедности хране 

(Сл. Гласник РС 41/09, 17/19), а у вези Правилника о квалитету закланих свиња и 

категоризацији свињског меса (Службени Лист СФРЈ бр. 2/85;бр.12/85; бр. 24/86)“. 

Трећа ванредна контрола извршења појединачног уговора закљученог на основу 

наведеног оквирног споразума спроведена је у предшколској установи „Врачар“, ул. 

Бјелановићева бр.2 Након спроведене ванредне контроле прегледом случајних узорака 

артикала, запослена лица из Одељења су заједно са  акредитованом лабораторијом „Центар 

за испитивање намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја бр. 11, Београд, извршили узорковање 

артикала: „Свеже свињско месо, бут без костију у провидној фолији, у количини 0,39кг 

и Свеже свињско месо, плећка без костију у провидној фолији, у количини 0,43 кг “. 

Наведена лабораторија је извршила анализу и доставила извештај у којем је 

наведено следеће: „На основу резултата лабораторијских испитивања и стручног 

разматрања утврђено је да наведени узорци ИГ-К-00089 и ИГ-К-00090 са аспекта 

испитиваних параметара ИСПУЊАВАЈУ услове прописане Законом о безбедности хране 

(Сл. Гласник РС 41/09, 17/19), а у вези Правилника о квалитету закланих свиња и 

категоризацији свињског меса (Службени Лист СФРЈ бр. 2/85; бр.12/85; бр. 24/86) и 

Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 

прераде и промета (Сл. гласник РС бр.72/10, 62/18).“ 

 

3) Ванредна контролa извршења Оквирног споразума о јавној набавци – 
Свеже месо, партија 3. Живинско месо, закљученог између Службе за централизоване 
јавне набавке и контролу набавки и групe понуђача групе добављача: „BIG TRADE“ д.о.о. и 
СЗТР „Ђурђевић“, XII-01 бр. 401.1-54 од 29.10.2018. године, односно појединачног уговора 
о јавној набавци, VII- 01 број 401.1-27 од 18.03.2019. годинe, закљученог између 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту, корисника ПУ „Врачар“ и наведене групе 
понуђача. 

Запослени у Одељењу су по налогу директора Службе, извршили I ванредну 
контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код 
корисника ПУ „Врачар“, ул. Бјелановићева бр.2. Након спроведене ванредне контроле 
прегледом случајних узорака артикала, запослена лица из Одељења су заједно са  
акредитованом лабораторијом „Центар за испитивање намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја 
бр. 11, Београд, извршили узорковање артикала „Пилећи батак и карабатак“ у количини 
4,14 кг. 

Узимајући у обзир да је наведени артикал враћен добављачу од стране запослених 

лица у предшколској установи приликом испоруке истог, наведено је потврђено и 
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извештајем лабораторије после извршене анализе у којем је констатовано следеће: „На 

основу резултата лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да 

наведени узорак ИГ-Ј-00078 са аспекта испитиваних параметара НЕ ИСПУЊАВА услове 

прописане чл.25 и чл.26 Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09,17/19) а у 

вези чл.8 став 2. Правилника о квалитету меса пернате живине (Сл.лист бр. СФРЈ 1/81 и 

51/88) због измењених сензорских својстава.“ 

Сходно наведеном, Секретаријат за образовање и дечју заштиту је упутио допис  

свим предшколским установама, као и добављачу са напоменом да се овакво поступање 

више неће толерисати. Узимајући у обзир да појединачни уговор у јавној набавци има 

период важења до 18.03.2020.године, Служба планира да спроведе још једну ванредну 

контролу реализације истог. 

 

4) Ванредна контрола извршења Оквирног споразума о јавној набавци - 

Куповине колонијалне робе за партију 1. Основне животне намирнице,  

закљученог између Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и 

добављача „АГРОПАК“ д.о.о. XII-01 број 401.1-44 од 04.10.2018. године, односно 

појединачног уговора на основу наведеног споразума, закљученог између Секретаријата 

за образовање и дечју заштиту, предшколских установа града Београда и наведеног 

добављача, VII-01 бр. 401.1-7 од 08.02.2019. године. 

Запослени у Одељењу су по налогу директора Службе, извршили I ванредну 

контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код 

корисника ПУ „Звездара“,  ул. Панте Срећковића бр. 10. Контрола је извршена у сарадњи 

са акредитованом лабораторијом „Центар за испитивање намирница“ д.о.о., Змаја од 

Ноћаја бр. 11, Београд. Након узимања узорка добра : „Мед ливадски, природно врцан, 

ГЛ амбалажа, паковање максимум 1кг“ код наведеног корисника, акредитована 

лабораторија доставила је извештај  о испитивању у којем се констатује следеће: „На 

основу резултата лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да 

наведени узорак IG-О-00064 са аспекта испитиваних параметара ИСПУЊАВА услове 

прописане Законом о безбедности хране (Сл. Гласник РС 41/09, 17/19), а у вези Правилника 

о квалитету меда и других производа пчела (Сл. гласник РС број 101/2015) и Правилника 

о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр.19/2017 и 16/2018)“. 

Узимајући у обзир да наведени појединачни уговор у јавној набавци има период 

важења до 08.02.2020.године, Служба планира да спроведе још једну ванредну контролу 

реализације истог. 

 

5) Ванредна контролу извршења Оквирног споразума о јавној набавци – 

Колонијална роба, партија 4. Воћни сокови, закљученог између Службе за централизоване 

јавне набавке и контролу набавки и групе добављача „ПОПАДИЋ КОМЕРЦ“  д.о.о., 

„АГРОПАК“ д.о.о., „CLAS- COMERC“ д.о.о. и „ILLI GROUP“ д.о.о. XII-01 број 401.1-56 од 

20.12.2018. године. 

Запослени у Одељењу су по налогу директора Службе, извршили I ванредну 

контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код 

корисника ПУ „Звездара“, ул. Панте Срећковића бр. 10. Након узимања узорка добра: 

„Воћни сок од поморанџе 100%, са пулпом, без додатка адитива и конзерванса, 

паковање 1/1“ (произвођач „Дуга фруит“ д.о.о, Крушевац) код наведеног корисника, те 

после изршене анализе акредитована лабораторија доставила је извештај  о испитивању у 
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којем се констатује следеће: „Узорак ИГ-Ј-00019 НЕ ОДГОВАРА чл. 30 Закона о 

безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09,17/19), а у вези са чланом 16. и 29. (став 2.) 

Правилника о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, сокова у праху, 

воћних нектара и сродних производа (Сл. гласник РС бр. 27/2010) и чланом 4, став 1, тачка 

1. Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр. 

19/2017 и 16/2018), јер је производ декларисан као воћни сок „са пулпом“, а визуелном 

инспекцијом и цеђењем производа кроз сита промера 0.5, 0.26 и 0.18 мм, није утврђено 

присуство воћних ћелија (пулпе) и као таквом производу се приписују карактеристике 

које он нема чиме се потрошач доводи у заблуду“. 

Сходно наведеном, Служба и Секретаријат за образовање и дечју заштиту су 

организовали састанак са добављачем. Добављач је предложио да у периоду од 30 дана 

испоручи нови производ са крупнијим концентратом пулпе. Такође, добављач се сагласио 

и да спорни артикал „врати“ из свих ПУ Града Београда, те да се пре испоруке новог артикла 

достави Извештај о лабораторијском испитивању са стручним мишљењем које ће нарочито 

односити присуство пулпе у соку. 

У остављеном року од 30 дана, Добављач је доставио извештај акредитоване 

лабораторије о испитивању новог производа са крупнијинм садржајем пулпе у којем се 

констатује следеће: „На основу резултата лабораторијских испитивања и стручног 

разматрања утврђено је да наведени узорак ИГ-О-00009 са аспекта испитиваних параметара 

ИСПУЊАВА услове прописане Законом о безбедности хране (Сл. Гласник РС 41/09, 17/19), 

а у вези Правилника о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, сокова у 

праху, воћних нектара и сродних производа (Сл. гласник РС бр. 27/2010), Правилника о 

општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и 

промета (Сл. гласник РС бр.72/10, 62/18) и Правилника о максимално дозвољеним 

количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и 

храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава 

за заштиту биља (Сл. гласник РС бр. 22/18 и 90/18).“ 

Након одобрења Секретаријата за образовање и дечју заштиту добављач је почео 

са испоруком артикла „Воћни сок од поморанџе 100%“, са пулпом, без додатка адитива 

и конзерванса који у потпуности одговара уговореном квалитету.  

 

6) Ванредну контролу извршења Оквирног споразума бр. XII-01 бр. 401.1-30 

од 04.07.2018. године  за  јавну набавку 3/18  – Папирна галантерија за 

одржавање личне хигијене (4 ванредне контроле), закљученог између Службе за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки и добављача „Б2М“  д.о.о. 

Ванредна контрола реализације оквирног споразума је спроведена код следећих 

појединачних наручилаца која су са добављачем „Б2М“ д.о.о. закључили појединачне 

уговоре: Секретаријат за опште послове (уговор, XV-01 бр. 401.1-128 од 17.08.2018. 

године), ЈКП „Водовод и канализација“ (уговор, број 87178 од 10.12.2018. године), 

Дирекција за градско грађевинско земљиште (уговор, број 58481/1-2/08 од 22.10.2018. 

године) и ПУ „Дечји дани“( уговор, VII бр.401.1-31 03.04.2019. од 01.04.2019. године). 

Контрола је обухватила узорковање артикала: Сложиви тоалет папир (у листићима) 

бели, Сложиви папирни убруси за руке (у листићима) бели, Тоалет папир у ролни бели, 

Папирни убруси и Папирне салвете. Узорци су изабрани насумично у магацину 

појединачних наручилаца, парафирани од стране магационера и уз требовања 

достављених добављачу и магацинске пријемнице наручиоца  предати комисији за 

контролу.  
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Мерење узорака је извршено у просторијама Службе, обављено је уз присуство 

представника Службе и добаљача при чему је извршена провера димензија, тежине и броја 

листића узорака и том приликом су констатована незнатна одступања у тежини од 

уговорених, о чему је сачињен и записник. 

У току 2019. године, извршена је и ванредна контрола извршења Оквирног 

споразума XII-01 401.1-9 од 12.07.2019. године, за јавну набавку 3/19 - Папирна 

галантерија за одржавање личне хигијене (8 ванредних контрола), закљученогг 

између Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и добављача „Б2М“  

д.о.о, односнио уговора које су појединачни наручиоци закључили са добављачем „Б2М“ и 

то: Секретаријат за опште послове (уговор, XV-01 од 401.1-173 од 30.08.2019. године), ЈП 

„Сава центар“(уговор 2616 од 03.09.2019. године), ЈКП „Паркинг сервис“ (уговор 1-407 од 

24.07.2019. године) и Спортски центар „Ташмајдан“ д.о.о. (уговор 1157 од 23.07.2019. 

године). 

Контрола квалитета испоручених артикала, спроведена је периоду од 23.09.2019 до 

27.09.2019. године и од 25.12.2019. до 26.12.2019. године и обухватила  узорковање 

следећих артикала: Сложиви тоалет папир (у листићима) бели, Сложиви папирни убруси за 

руке (у листићима) бели, Тоалет папир у ролни бели, Папирни убруси и Папирне 

салвете,беле. 

Именовани чланови за ванредну контролу извршили су узорковање артикала код 

појединачних наручилаца који су исказали највеће потребе за наведеним артиклима. Након 

извршене контроле мерењем тежине и димензија као и бројањем листића у узорцима, 

констатована су незнатна одступања у тежини од уговорених и ти подаци су унети у 

записник који су  потписали присутни представници Службе и добављача. 

 

7) Ванредна контрола извршења Оквирног споразума о јавној набавци – Прибор за 

одржавање хигијене, партија 2. Метле број ЈН 2/18, закљученог између Службе за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки и добављача „Б2М“д.о.о. XII-01 број 

401.1-32/2018 од 04.07.2018. године, односно појединачног уговора бр.15123 од 

14.12.2018. године, закљученог између ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и 

добављача „Б2М“д.о.о. 

Приликом ванредне контроле, запослена лица из Одељења извршила су узорковање 

следећих добара: „Метла сиркова“, „Метла мала сиркова“ и „Брезова метла“. Након тога, у 

просторијама Службе уз присуство представника Добављача извршена је контрола 

мерењем димензија и масе, бројањем гранчица и шавова и визуелни преглед узоркованих 

добара. Том приликом утврђено је да наведена добра не испуњавају уговором прописане 

захтеве у погледу тежине и квалитета производа.  

У нацрту извештаја о спроведеној ванредној контроли, који је упућен од стране 

Службе, наручилац је обавештен да постоје одступања од уговорених карактеристика за 

предметна добра из партије 2. Метле. У изјашњењу, које је наручилац упутио, као одговор 

на достављен нацрт извештаја, Служба је обавештена да је покренута процедура 

рекламирања целокупне расположиве (неутрошене) количине добара која не одговарају 

уговореном квалитету, а у складу са рекламационим процедурама дефинисаним у ЈКП 

Градско саобраћајно предузеће „Београд“, односно Уговором о јавној набавци.  

 

2) АНАЛИЗА ТРЖИШТА И УГОВОРЕНИХ ЦЕНА НА ОСНОВУ СПРОВЕДЕНИХ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЦИЉУ ФОРМИРАЊА ПРЕПОРУЧЕНИХ 

ЦЕНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2019. ГОДИНИ 
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У извештајном периоду запослени у Одељењу су обављали активности које се односе 

на анализу тржишних цена добара за 14 набавних категорија централизованих јавних 

набавки које су се спроводиле у 2019. години. С тим у вези запослени у одељењу су 

спроводили анализу тржишних цена прикупљањем информативних понуда, као и самим 

претраживањем на Интернету.  

 

3) ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА И ПРАЋЕЊЕ 

ИЗВРШЕЊА УГОВОРА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА СА РАЗДЕЛА СЛУЖБЕ, 

ВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА 

 На основу закључених оквирних споразума, као и достављених појединачних 

уговора закључених на основу оквирних споразума, запослени у Одељењу су у извештајном 

периоду континуално ажурирали базу добављача Службе подацима који се односе на 

датуме закључења оквирних споразума и појединачних уговора, као и на финансијске 

вредности на које су исти закључени. Употребом софтвера за централизоване јавне 

набавке запослени прате извршења појединачних уговора на основу података које уносе 

наручиоци. 

4) АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ СА 

АСПЕКТА УГОВОРЕНИХ ЦЕНА И САЧИЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ЕФЕКТИМА 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 У првој половини извештајног периода запослени у Одељењу се континуирано 

обављали послове који се односе на прикупљање документације у вези са спроведеним 

поступцима централизованих јавних набавки у 2018. години, а ради израде Извештаја 

пројектованих уштеда за буџетску 2018. годину, док су се у другој половини 2019. године 

активности извршавале у смеру прикупљања документације за израду Извештаја 

пројектованих уштеда за буџетску 2019. годину. 

5)     ДОСТАВА ПОДАТАКА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016, 

2017. И 2018. ГОДИНИ ПО ЗАХТЕВУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Закључком о спровођењу ревизије Државне ревизорске институције, број 400-

1141/2019-03/3 од 16.04.2019. године, Служба за централизоване јавне набавке и контролу 

набавки у 2019. години је била један од четири субјекта ревизије сврсисходности на тему 

“Обезбеђивање конкуренције у поступку централизованих јавних набавки“. Наиме, по 

захтеву Државне ревизорске институције, запослени у Одељењу су припремали и 

достављали електронским путем изузетно обимну документацију за спроведене поступке 

централизованих јавних набавки у 2016, 2017. и 2018. години. Акценат ревизије приликом 

спровођења поступака централизованих јавних набавки је пре свега био усмерен на 

следеће активности Службе: 

- Организација послова централизованих јавних набавки; 

- Вршење истраживања тржишта; 

- Постављање додатних услова у поступцима централизованих јавних набавки; 

- Контрола уговора и оквирних споразума и 

- Мерење остварених ефеката (уштеда). 

Након извршене ревизије, Државна ревизорска институција је Служби доставила 

коначан Извештај о ревизији сврсисходности „Обезбеђивање конкуренције у поступку 
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централизованих јавних набавки“, у којем је Служба као тело за централизоване јавне 

набавке наручилаца чији је оснивач град Београд, оцењена са највишим оценама за све 

анализиране категорије, односно за разлику од других субјеката ревизије истој није 

достављена ниједна препорука за унапређење спровођења поступака централизованих 

јавних набавки. 

6) СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ ПЛАНА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈЕ СПРОВОДИ СЛУЖБА 

 

  У складу са донетим Интерним планом за спречавање корупције у јавним 

набавкама, XII-01 број 110-2/2015 од 29.10.2015. године и Решењем о образовању комисије 

за спровођења интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама, XII-01 број 

110-2/2015 од 06.11.2015. године, запослени у Одељењу су обављали активности у вези са 

спровођењем наведеног интерног плана. У току 2019. године, није било пријаве корупције 

и других нерегулности у поступцима јавних набавки које је спроводила Служба. 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА ОДЕЉЕЊА 

Запослени у Одељењу су на основу члана 39. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) у извештајном периоду спровели 

набавку услуга - Лабораторијске анализе и услуге, у циљу испитивања достављених 

узорака добара приликом јавног отварања понуда централизованих јавни набавки, као и 

за утврђивање квалитета испоручених добара приликом извршења ванредних контрола 

оквирних споразума.  

Осим тога, запослени у Одељењу врше администрацију Портала јавних набавки 

града Београда и пружање подршке корисницима Портала. 

Такође, запослени у Одељењу током 2019. године су радили и на унапређењу 

софтвера за Централизоване јавне набавке и то осмишљањем и креирањем нових и 

проширивањем постојећих функционалних карактеристика, као и уочавањем недостатака 

у самом софтверу, а све у сарадњи са Одељењем за спровођење централизованих јавних 

набавки и ЈКП „Инфостан технологије“. Осим тога запослени у Одељењу пружају и 

техничку подршку корисницима софтвера. 

Услед смањења стручног кадра у Одељењу за контролу техничких спецификација 

и извршења уговора о јавној набавци, запослени у Одељењу су током 2019. године били 

ангажовани и на пословима контроле предлога конкурсних документација за јавне набавке 

које спроводе организационе јединице Градске управе, обзиром да поседују искуство у 

раду на наведеним пословима. 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА 

Послови у оквиру Одељења, извршавани су у складу са одредбама следећих 

закона, правилника и интерних аката: 

-  Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. број 

124/12, 14/15 и 68/15), 

- Одлука о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу 

набавки (,,Службени лист града Београда“ бр.75/14, 96/16 и 126/16) 

-  Правилник о спровођењу контроле набавки наручилаца чији је оснивач град 

Београд (Службени лист града Београда“ бр. 11/15) 
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- Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних 

набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и 

утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки („Службени лист града 

Београда“, бр. 8/19) и 

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, XII-01 број 110-

2/2015 од 29.10.2015. године. 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА: 

Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума броји укупно 

седам стално запослених, једног запосленог на основу уговора о обављању привремених 

и повремених послова и једно постављено лице.  

Кадровско стање у Одељењу за анализу и контролу извршења оквирних 

споразума на дан сачињавања извештаја је следеће: 

1. Дејан Неговановић, дипл.инжењер - заменик директора, 

2. Михајило Рајић, дипл. инжењер - руководилац одељења, 

3. Владимир Срећков, дипл. инжењер – самостални саветник, 

4. Татјана Јуришевић, дипл. економиста- саветник, 

5. Александра Радошевић, дипл.политиколог - млађи саветник, 

6. Ненад Косорић, дипл.правник - млађи саветник, 

7. Љиљана Мартиновић, економски техничар - виши референт, 

8. Душица Златевић, дипл. економиста - млађи сарадник 

9. Анђела Радојичић, дипл.економиста - запослено лице ангажовано по уговору             

    о обављању привремених и повремених послова 

 

                                                                                         

 


