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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 и Канцеларији за младе,
број: 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године и 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. 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 2017. ГОДИНЕ:
У току буџетске 2017. године, у Одељењу за спровођење централизованих јавних
набавки, обављани су следећи послови:
-

-

-

спровођење отворених поступака централизованих јавних набавки (покренутих у
2016. години, чија се спровођење и реализација наставило у 2017. години) за
потребе наручилаца за чије потребе Служба спроводи поступке централизованих
јавних набавки,
спровођење отворених поступака централизованих јавних набавки (покренутих у
2017. 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
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- 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. 91/14, 59/15 и 68/15),
- 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),
- Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15)
- 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 и 58/15);
- 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).
Поред наведених законских и подзаконских аката, примењивао се и Закон о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 ,,СГ РС“ бр. 30/10) и Закон о
општем управном поступку ((„Службени лист РС“, број 18/16), као и други прописи који су
регулисали предмет сваке конкретне централизоване јавне набавке.
КАДРОВСКА СТРУКТУРА:
Одељење за спровођење централизованих јавних набавки броји укупно 8 стално
запослених лица. Кадровско стање у Одељењу за спровођење централизованих јавних
набавки на дан сачињавања извештаја је следеће:
1. Иносав Ковачевић, дипл.инжењер – заменик директора,
2. Драган Цвијић, дипл.правник – виши саветник,
3. Наташа Јеремић, дипл.правник – виши саветник,
4. Оливера Ђурић, дипл.правник – самостални саветник,
5. Миланка Крстић, дипл.правник – самостални саветник,
6. Лидија Каћевац, дипл. инжењер за менаџмент – саветник,
7. Рада Новаковић, дипл.инж.технологије – саветник.,
8. Татјана Јуришевић, дипл.економиста – саветник.
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АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ВЕЗАНЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ
НАБАВКИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017. 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 2017. 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. рачунари,
12. Microsoft лиценце,
13. услуга мобилне телефоније,
14.путничка возила,
15. санитетска возила,
16. погонска горива за моторна возила (изузев набавки које се спроводе према
члану 122. Закона о јавним набавкама),
17. енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ЕЛ (изузев набавки
које се спроводе према члану 122. Закона о јавним набавкама),
18. електрична енергија.
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
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 2017. годину, Служба је дана
12.02.2017. године донела План централизованих јавних набавки за 2017. годину, након
чега су се стекли услови за покретање поступака централизованих јавних набавки.
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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.
Имајући у виду да је током новембра месеца 2016. године покренут поступак
централизоване јавне набавке колонијалне робе - кондиторски производи, обликоване у
две партије, Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки наставила са
активностима на спровођењу предметног поступка и у току првог квартала 2017. године.
АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ВЕЗАНЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ
АПЛИКАЦИЈЕ
У току 2017. 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 2017. ГОДИНИ (период јануар-децембар)

НАЗИВ
Предмет
централизованих
јавних набавки
Реализација
поступака
Оквирни
споразуми
Захтев за заштиту
права и начин
одлучивања

ВРСТА

БРОЈ

УКУПНО

Добра

17

Услуге

1

Одлука о
споразума

закључењу

оквирног

22*

Одлука о обустави поступка

3*

Поступак јавне набавке у току

/

Број
закључених
споразума

59***

Одговор
права

на

захтев

оквирних

за

заштиту

18

19**

59

2

Решење наручиоца о усвајању

1

Закључак наручиоца о одбацивању

1

4

*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
**Служба је покренула и спровела два одвојена поступка јавне набавке путничких возила. Наиме, након
првобитно спроведене централизоване јавне набавке путничких возила, у другој половини 2017. године
Секретаријат за здравство је исказао потребу за додатном набавком путничких возила за потребе
здравствених установа града Београда.
*** поступак за централизовану јавну набавку број 21/16 - Колонијална роба - кондиторски производи
(обликована у две партије) је покренут у 2016. години, док су два оквирна споразума у предметној набавци
закључена наредне буџетске године односно у јануару 2017. године
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СПИСАК НАРУЧИЛАЦА
ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ/У ИМЕ И ЗА РАЧУН СЕ СПРОВЕДЕ ПОСТУПЦИ
ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2017. ГОДИНИ
Р.бр.

Назив наручиоца

Број јн

1.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

11

2.

Секретаријат за опште послове

10

3.

Секретаријат за управу

1

4.

Секретаријат за саобраћај

1

5.

Секретаријат за здравство

3

6.

Секретаријат за имовинско правне послове

1

7.

Секретаријат за јавни превоз

1

8

Секретаријат за енергетику

1

9.

Туристичка организација Београд

4

10.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

1

11.

Служба за буџетску инспекцију

1

12.

Секретаријат за инспекцијске послове

1

13.

Секретаријат за привреду

1

14.

ЈКП „Градска чистоћа“

17

15.

ЈКП „Паркинг сервис“

8

16.

ЈП „Ада Циганлија“

4

17.

ЈП „Сава центар“

2

18.

ЈП ,,Зеленило Београд“

11

19.

ЈКП ,,Јавно осветљење“

6

20.

ЈП ,,Београдска тврђава“

1

21.

ЈКП „Београд- пут

8

7

22.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

9

23.

ЈКП ГСП ,,Београд“

14

24.

ЈКП ,,Београдске електране“

13

25.

„Дирекција за градско земљиште и изградњу Београда“ ЈП

8

26.

ЈКП ,,Градско стамбено“

6

27.

ЈВП ,,Београдводе“

6

28.

ЈКП ,,Погребне услуге“

11

29.

ЈКП ,,Градске пијаце“

6

30.

ЈП ,,Хиподром Београд“

1

31.

Зоолошки врт града Београда

2

32.

Урбанистички завод Београда ЈП

1

33.

ЈКП „Инфостан технологије“

7

34.

Библиотека града Београда

3

35.

Позориште ,,Атеље 212“

1

36.

Музеј афричке уметности

1

37.

Градски центар за социјални рад у Београду

5

38.

13

39.

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју
Прихватилиште за одрасла и стара лица

40.

Дом омладине Београда

1

41.

Београдско драмско позориште

2

42.

Библиотека Милутин Бојић

2

43.

Историјски архив Београда

7

44.

Музеј града Београда

1

45.

Мало позориште ,,Душко Радовић“

1

8

12

46.

Позориште ,,Бошко Буха“

3

47.

Југословенско драмско позориште

3

48.

Установа културе Вук С. Караџић

2

49.

Позориште Звездара Театар

2

50.

Кућа легата

1

51.

Педагошки музеј

1

52.

Омладинско позориште ,,Дадов“

2

53.

Центар за ликовно образовање

1

54.

Библиотека Димитрије Туцовић

1

55.

Позориште лутака Пинокио

1

56.

Музеј Николе Тесле

1

57.

Позориште на Теразијама

2

58.

Културни центар Београда

3

59.

ПУ ,,Др Сима Милошевић“-Земун

4

60.

ПУ ,,11 април“ – Нови Београд

2

61.

ПУ ,,Чукарица“ - Чукарица

3

62.

ПУ ,,Сурчин“ - Сурчин

5

63.

ПУ ,,Бошко Буха“ - Палилула

1

64.

ПУ ,,Дечји дани“ – Стари град

4

65.

ПУ ,,Раковица“ - Раковица

1

66.

ПУ ,,Наша Радост“ - Сопот

3

67.

ПУ „Звездара“- Звездара

3

68.

ПУ ,,Полетарац“ Барајево

1

69.

ПУ ,,Ракила Котаров Вука“-Лазаревац

1

9

70.

ПУ ,,Чика Јова Змај“ Вождовац

3

71.

ПУ ,,Врачар“-Врачар

1

72.

ПУ ,,Савски венац“

1

73.

Завод за заштиту споменика културе Београда

1

74.

Ветеринарска установа – Ветерина Београд

3

75.

Дом здравља Звездара

2

76.

Дом здравља Нови Београд

1

77.

Дом здравља ,,Др Сима Милошевић“ - Чукарица

1

78.

Дом здравља Вождовац

1

79.

Дом здравља Земун

1

80.

Дом здравља Стари град

1

81.

Градски центар за социјално предузетништво

1

82.

СРЦ ,,Ташмајдан“

1

83.

Пионирски град

3

84.

Градски центар за физичку културу

1

85.

Градски завод за вештачења

3

86.

Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ

1

87.

Апотека ,,Београд“

8

88.

Завод за биоциде и медицинску екологију

5

10

ТАБЕЛАТНИ ПРИКАЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2017. ГОДИНУ (период јануар-децембар 2017. године)
Р.б.јн

1/17

1/17

1/17

1/17

2/17

2/17

2/17

2/17

Назив јавне
набавке/партије

Средства за одржавање
хигијене, обликована у
четири партије (партија 1средства за одржавање и
ручно и машинско прање
рубља и посуђа)
Средства за одржавање
хигијене, обликована у
четири партије (партија 2средства за одржавање
радних и кухињских
површина, подова и санит.)
Средства за одржавање
хигијене, обликована у
четири партије (партија 3биоцидни производи)
Средства за одржавање
хигијене, обликована у
четири партије (партија 4креме, сапуни и остала
средства за одржавање хиг.)
Прибор за одржавање
хигијене, обликована у
четири партије (партија 1крпе, сунђери,четке и остал)
Прибор за одржавање
хигијене, обликована у
четири партије (партија 2метле)
Прибор за одржавање
хигијене, обликована у
четири партије (партија 3кесе, корпе и остали сродни
производи)
Прибор за одржавање
хигијене, обликована у
четири партије (партија 4пвц, дрвени, пластични др
прибор, освеживачи)

Број
појединачних
наручилаца/
процењена
вредност

Доношење
Одлуке о
покретању
поступка

Претходно
обавештење

Позив за
подношење
понуда /
Отварање
понуда

19/
12.578.801,44

13.03.2017.

17.02.2017.

21.03.2017./
21.04.2017.

15.05.2017.

19/
7.415.728,05

13.03.2017.

17.02.2017.

21.03.2017./
21.04.2017.

15.05.2017.

13.03.2017.

17.02.2017.

21.03.2017./
21.04.2017.

15.05.2017.

13.03.2017.

17.02.2017.

21.03.2017./
21.04.2017.

15.05.2017.

24.05.2017.

23.03.2017./
24.04.2017.

15.05.2017.

31.05.2017.

/

Б2М доо/
13.06.2017./
8.471.242,50 без ПДВ-а

Anding Trade doo/
13.06.2017./
7.673.409,88 без ПДВ-а

19/
5.360.255,35

18/
13.922.651,98

19/
10.552.270,45

13.03.2017.

17.02.2017.

Извештај о
стручној
оцени
понуда

Доношење
Одл.о закљ.
Оквирног
споразума
24.05.2017.

24.05.2017.

24.05.2017.

Доношење
Одлуке о
обустави
поступка
/

/

Кодекс Систем доо/
08.06.2017./
10.748.606,00 без ПДВ-а

ГТ Хемија доо/
08.06.2017./
5.266.401,80 без ПДВ-а

/

Б2М доо/
08.06.2017./
4.656.328,20 без ПДВ-а

/

Б2М доо/
08.06.2017./
9.437.413,30 без ПДВ-а

14/
8.902.205,92

13.03.2017.

17.02.2017.

23.03.2017./
24.04.2017.

15.05.2017.

31.05.2017.

/

19/
8.525.006,88

13.03.2017.

17.02.2017.

23.03.2017./
24.04.2017.

15.05.2017.

31.05.2017.

/

19/
8.612.202,39

13.03.2017.

17.02.2017.

23.03.2017./
24.04.2017.

15.05.2017.

31.05.2017.
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Изабрани понуђач /
датум закључења
оквирног споразума
/вредност оквирног
споразума

/

Б2М доо/
13.06.2017./
7.504.695,55 без ПДВ-а
Б2М доо/
13.06.2017./
7.982.918,21 без ПДВ-а

3/17

4/17

4/17

Папирна галантерија за
одржавање личне хигијене
Електрична енергија,
обликована у две партије
(партија 1 - активна ел.
енергија у категорији
високи, средњи и ниски
напон и широка потрошња)
Електрична енергија,
обликована у две партије
(партија 2 - активна
електрична енергија у
категорији јавно осветљење)

5/17

Погонска горива за моторна
возила, обликована у пет
партија (партија 1 –
безоловни моторни бензин
на бензинским станицама)

5/17

Погонска горива за моторна
возила, обликована у пет
партија (партија 2 – гасно
уље ЕВРО ДИЗЕЛ на
бензинским станицама)

5/17

5/17

5/17

6/17

Погонска горива за моторна
возила, обликована у пет
партија (партија 3 – течни
нафтни гас – аутогас на
бензинским станицама)
Погонска горива за моторна
возила, обликована у пет
партија (партија 4 –
безоловни моторни бензин
EVRO PREMIUM BMB 95 у
складишни простор нар.)
Погонска горива за моторна
возила, обликована у пет
партија (партија 5 – гасно
уље ЕВРО ДИЗЕЛ у
складишни простор
наручиоца)
Енергенти – уље за ложење
и гасно уље екстра лако
Евро ел , обликована у две
партије (партија 1- уље за
ложење)

06.06.2017.

Б2М доо/
26.06.2017. године/
47.330.241,80 без ПДВ-а

20.03.2017.

17.02.2017.

28.03.2017./
28.04.2017.

26.05.2017.

48/
2.300.133.868,70

13.03.2017.

17.02.2017.

28.03.2017./
18.04.2017.

24.04.2017.

09.05.2017.

/

-ЈП ЕПС Београд/
06.06.2017./
2.300.133.868,70 без ПДВ

3/
1.012.590.000,00

13.03.2017.

17.02.2017.

28.03.2017./
18.04.2017.

24.04.2017.

09.05.2017.

/

-ЈП ЕПС Београд/
06.06.2017./
1.012.590.000,00 без ПДВ

17.02.2017.

29.03.2017./
19.04.2017.

27.04.2017.

09.05.2017.

/

-НИС ад Нови Сад/
26.05.2017./
35.624.595,79 без ПДВ

14.03.2017.

17.02.2017.

29.03.2017./
19.04.2017.

27.04.2017.

09.05.2017.

/

-НИС ад Нови Сад/
01.06.2017./
86.683.373,54 без ПДВ

14.03.2017.

17.02.2017.

29.03.2017./
19.04.2017.

27.04.2017.

09.05.2017.

/

-НИС ад Нови Сад/
29.05.2017./
9.700.000,00 без ПДВ

2/
29.338.000,00

14.03.2017.

17.02.2017.

29.03.2017./
19.04.2017.

27.04.2017.

09.05.2017.

/

-НИС ад Нови Сад/
01.06.2017./
29.338.000,00 без ПДВ

4/
898.000.000,00

14.03.2017.

29.03.2017./
19.04.2017.

27.04.2017.

09.05.2017.

/

-НИС ад Нови Сад/
01.06.2017./
898.000.000,00 без ПДВ

08.03.2017./
13.04.2017.

19.04.2017.

09.05.2017.

/

-НИС ад Нови Сад/
01.06.2017./
199.507.549,34 без ПДВ

19/
57.372.738,50

31/
35.624.595,79

31/
86.683.373,54

2/
9.700.000,00

5/
199.507.549,34

14.03.2017.

07.03.2017.

17.02.2017.

17.02.2017.
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/

6/17

7/17

8/17

Енергенти – уље за ложење
и гасно уље екстра лако
Евро ел , обликована у две
партије (партија 2- гасно
уље екстра лако Евро Ел)

07.03.2017.

17.02.2017.

08.03.2017./
13.04.2017.

19.04.2017.

Услуга мобилне телефоније

20/
27.386.006,67

08.03.2017.

17.02.2017.

27.03.2017./
27.04.2017.

28.04.2017.

Месне прерађевине и
сухомеснати производи

7/
45.381.787,00

13.03.2017.

17.02.2017.

31.03.2017./
08.05.2017.

13.06.2017./
08.08.2017.

23.08.2017.

27/
38.433.809,55

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

Birotex doo/
07.06.2017./
34.726.597,00 без ПДВ-а

27/
2,711.605,16

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

Sagittarius doo/
08.06.2017./
2.208.971,40 без ПДВ-а

27/
3.470.260,78

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

Odri Print doo/
09.06.2017./
2.548.214,35 без ПДВ-а

24/
7.250.619,77

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

Knecom Knez Co doo/
08.06.2017./
5.771.667,60 без ПДВ-а

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

Odri Print doo/
09.06.2017./
7.883.873,30 без ПДВ-а

27/
2.692.868,41

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

TG Commerce doo/
09.06.2017./
1.979.735,30 без ПДВ-а

27/
1.919.515,74

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

TG Commerce doo/
09.06.2017./
1.398.956,83 без ПДВ-а

25/
5.783.726,22

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

Ивађо доо/
08.06.2017./
4.403.828,50 без ПДВ

9/17

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

9/17

Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 2-коверте)
Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 3-обрасци,
пословне књиге и налеп.)

9/17

9/17

9/17

9/17

9/17

9/17

-НИС ад Нови Сад/
01.06.2017./
687.274.600,00 без ПДВ

12/
687.274.600,00

Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 4-табулири,
термалне ролне, адинг
ролне)
Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 5-фасцикле,
регистратори и материјал за
архивирање и паковање)
Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 6- свеске, блокови,
стикери, роковници и мапе)
Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 7- прибор за
писање и брисање)
Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 8 - пратећи
компјутерски материјал,
аудио и видео касете)

27/
9.629.868,41

13

09.05.2017.

/

09.05.2017.

/

16.06.2017.

Теленор доо/
31.05.2017./
27.386.006,67 без ПДВ-а
СЗТР Ђурђевић/
14.09.2017./
45.694.630,00 без ПДВ-а

9/17

9/17

9/17

9/17

10/17

11/17

11/17

11/17

12/17

13/17

14/17

Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 9 - батерије)
Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 10 - материјал за
спајање, коричење и
бушење)
Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 11- филмови,
ролне, тонери за телефакс
уређаје и сл)
Канцеларијски материјал –
обликована у 12 партија
(партија 12- остали
канцеларијски материјал)
Рачунари

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

24/
1.306.337,94

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

Ивађо доо/
08.06.2017./
1.062.033,00 без ПДВ

27/
2.946.565,19

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

TG Commerce doo/
09.06.2017./
2.135.008,73 без ПДВ-а

24/
770.152,50

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

I&D Com doo/
08.06.2017./
628.870,00 без ПДВ-а

27/
3.750.605,82

13.03.2017.

17.02.2017.

24.03.2017./
24.04.2017.

11.05.2017.

24.05.2017.

/

TG Commerce doo/
09.06.2017./
2.861.853,34 без ПДВ-а

28/
82.283.469,00

01.06.2017.

17.02.2017.

05.06.2017./
03.07.2017.

13.07.2017.

20.03.2017.

17.02.2017.

28.03.2017./
28.04.2017.

17.05.2017.

17.02.2017.

28.03.2017./
28.04.2017.

17.02.2017.

8/
87.645.228,45

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

6/
57.018.816,17

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

6/
53.209.372,55

20.03.2017.

20.03.2017.

/

Comtrade System Intg./
12.10.2017./
81.904.140,00 без ПДВ-а

02.06.2017.

/

Круна комерц доо/
16.06.2017./
81.682.906,05 без ПДВ-а

17.05.2017.

02.06.2017.

/

28.03.2017./
28.04.2017.

17.05.2017.

02.06.2017.

/

07.07.2017.

7/
53.669.759,05

13.03.2017.

17.02.2017.

09.05.2017.
30.05.2017.

27.06.2017.

Смрзнуто воће и смрзнуто
поврће

7/
38.864.549,75

13.03.2017.

17.02.2017.

28.03.2017./
13.04.2017.

26.04.2017./
14.06.2017.

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

6/
119.282.628,00

13.03.2017.

31.03.2017./
24.04.2017.

04.05.2017.

Смрзнута риба

17.02.2017.

14

21.07.2017.

29.06.2017.

01.06.2017.

Круна комерц доо/
16.06.2017./
51.536.338,60 без ПДВ-а
АД Имлек/
16.06.2017./
51.155.647,45 без ПДВ-а

/

10.05.2017.

/

Принципал дуо доо/
03.08.2017./
22.491.670,00 без ПДВ-а
Фриком доо/
18.07.2017./
30.078.934,10 без ПДВ-а
З.П.Агропапукдоо/Сточар
ЛСБ/КотленикПромет/
21.06.2017./
119.091.820,00 без ПДВ-а

14/17

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

5/
43.106.317,88

13.03.2017.

17.02.2017.

31.03.2017./
24.04.2017.

04.05.2017.
10.10.2017.

24.10.2017.

14/17

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

5/
54.545.066,60

13.03.2017.

17.02.2017.

31.03.2017./
24.04.2017.

04.05.2017.

01.06.2017.

12/
72.412.605,05

26.04.2017.

17.02.2017.

12.05.2017./
12.06.2017.

18.07.2017.
23.10.2017.

7/
24.390.326,57

26.04.2017.

17.02.2017.

12.05.2017./
12.06.2017.

7/
40.472.265,66

26.04.2017.

17.02.2017.

12/
23.030.060,66

26.04.2017.

15/17

15/17

15/17

15/17

Колонијална роба,
обликована у девет партија
(партија 1-основне животне
намирнице)
Колонијална роба,
обликована у девет партија
(партија 2-јестива биљна
уља...)
Колонијална роба,
обликована у девет партија
(партија 3-производи од
воћа и поврћа)
Колонијална роба,
обликована у девет партија
(партија 4-воћни сокови)

01.06.2017.

З.П. BigTrade doo/СЗТР
Ђурђевић
09.11.2017./
48.143.974,25 без ПДВ-а

/

Паланка промет доо/
21.06.2017./
45.767.006,00 без ПДВ-а

21.07.2017.
10.11.2017.

/

Про Комерц доо/
28.11.2017./
51.756.537,70 без ПДВ-а

18.07.2017.

21.07.2017.

/

Bookmark doo/
17.08.2017./
22.926.836,00 без ПДВ-а

12.05.2017./
12.06.2017.

18.07.2017.

21.07.2017.

/

Clas Comerc doo/
18.10.2017./
39.966.382,00 без ПДВ-а

17.02.2017.

12.05.2017./
12.06.2017.

18.07.2017.

21.07.2017.

/

Ју-Вел доо/
18.10.2017./
19.863.275,65 без ПДВ-а

15/17

Колонијална роба,
обликована у девет партија
(партија 5-суви
монокомпонентни зачини...)

12/
17.575.807,00

26.04.2017.

17.02.2017.

12.05.2017./
12.06.2017.

18.07.2017.

21.07.2017.

/

Агропак доо/
19.10.2017./
14.404.931,00 без ПДВ-а

15/17

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

6/
31.654.120,72

26.04.2017.

17.02.2017.

12.05.2017./
12.06.2017.

18.07.2017.
11.09.2017.

21.07.2017.
25.09.2017.

/

Белина доо/
17.10.2017./
26.786.490,00 без ПДВ-а

7/
3.275.327,95

26.04.2017.

17.02.2017.

12.05.2017./
12.06.2017.

18.07.2017.

21.07.2017.

/

Bookmark doo/
17.08.2017./
2.828.350,00 без ПДВ-а

7/
26.346.840,59

26.04.2017.

17.02.2017.

12.05.2017./
12.06.2017.

18.07.2017.

21.07.2017.

/

ЗП:Биоланд/Лово Промет
17.08.2017./
26.854.850,89 без ПДВ-а

11/
17.332.201,80

26.04.2017.

17.02.2017.

12.05.2017./
12.06.2017.

18.07.2017.

21.07.2017.

/

Univerexport doo/
19.10.2017./
14.606.184,00 без ПДВ-а

15/17

15/17

15/17

Колонијална роба,
обликована у девет партија
(партија 7-кондиторски
производи, чоколаде
кремови и остали к.п.)
Колонијална роба,
обликована у девет партија
(партија 8- рибље и месне
конзерве)
Колонијална роба,
обликована у девет партија
(партија 9-кафа и
освежавајућа безалкохолана
пића)
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16/17

17/17

17/17

18/17

18/17

19/17

19/17

Санитетска возила

1/
3.506.666,67

14.03.2017.

Путничка возила,
обликована у две партије
(партија 1 – путничка
возила-нижа средња класа)

9/
37.903.134,00

31.03.2017.

/

31.03.2017.

/

Путничка возила,
обликована у две партије
(партија 2 – путничка комби
возила)
Microsoft лиценце,
обликована у три партије
(партија 1 - Microsoft
лиценце, ЕА)
Microsoft лиценце,
обликована у три партије
(партија 2 - Microsoft
лиценце, у оквиру пост. EA)
Путничка возила,
обликована у две партије
(партија 1 – путничка
возила-нижа средња класа)
Путничка возила,
обликована у две партије
(партија 2 – путничка комби
возила)

1/
5.818.780,00

21/
67.111.176,42

22.05.2017.

17.02.2017.

17.02.2017.

31.03.2017./
18.04.2017.

/

Ником Ауто доо/
29.05.2017./
3.476.000,00 без ПДВ-а

19.04.2017.

09.05.2017.

12.04.2017./
15.05.2017.

31.05.2017.

06.06.2017.

/

Ауто Гарант доо/
16.06.2017./
37.961.980,00 без ПДВ-а

12.04.2017./
15.05.2017.

31.05.2017.

06.06.2017.

/

Ауто Гарант доо/
16.06.2017./
5.280.000,00 без ПДВ-а

26.05.2017/
12.06.2017.

12.06.2017.

14.06.2017.

/

Comtrade System Intg./
20.06.2017./
65.049.408,00 без ПДВ-а

14.06.2017.

/

Информатика ад/
22.06.2017./
2.290.890,00 без ПДВ-а

1/
2.500.000,00

22.05.2017.

17.02.2017.

26.05.2017/
12.06.2017.

12.06.2017.

1/
9.796.640,00

02.10.2017.

/

05.10.2017./
06.11.2017.

07.11.2017.

20.11.2017.

/

Ауто Гарант доо/
29.11.2017./
9.796.640,00 без ПДВ-а

02.10.2017.

/

05.10.2017./
06.11.2017.

07.11.2017.

20.11.2017.

/

Ауто Гарант доо/
29.11.2017./
5.280.000,00 без ПДВ-а

1/
5.280.000,00
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ, КОНТРОЛУ ПЛАНИРАЊА
НАБАВКИ И ИСПИТИВАЊА ТРЖИШТА

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, број: 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године и 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017.
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 стално запослених 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- саветник,
4. Ивана Матаруга, дипл. економиста- саветник,
5. Ивана Марковић Гајић, мастер економиста – саветник,
6. Јасмина Јосифовић, дипл.економиста – саветник.
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АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
 Доношење финансијског плана за 2017. годину у складу са Одлуком о буџету
града Београда за 2017. годину, према програмском моделу буџета.
Трогодишњи Финансијски план за период 2017-2019 године је објављен на
Интернет страници града Београда.
 У складу са Упутством за припрему ребаланса буџета града Београда за
2017. годину Секретаријата за финансије, 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 31.12.2017.
године извршено је више измена финансијског плана у оквиру
апропријације, као и измена финансијског плана у износу до 5%.
 Израда Извештаја о извршењу финансијског плана Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки за период јануар децембар 2016. године, за период јануар – март, јануар – јун и јануар –
септембар 2017. године.
 Израда Плана тромесечног извршења финансијског плана Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки за први, други, трећи и
четврти квартал 2017. године.
 Израда измене Закључака Градоначелника у складу са Одлуком о буџету
града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 125/16,
2/17, 43/17 и 78/17).
 У складу са финансијским планом за 2017. годину, израђене су месечне
квоте за период јануар – децембар, (предлог квоте и квоте према лимиту),
као и образложења за исте.
 У оквиру одобрене месечне квоте урађени су захтеви за неопходним
додатним средствима, као и измене квоте (измена у оквиру одобрених
средстава и увећање квоте) 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 САП систему, у трансакцији ZFI_RINO, обавља се контрола тачности
неизмирених обавеза у комерцијалним трансакцијама верификацијом
предлога РИНО извештаја креирањем XML фајла; Формирање и достављање
(учитавање) ХМL фајла у апликацији РИНО Министарству финансија
 Уношење издатих Наруџбеница и закључених Уговора у ММ модул.
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 У периоду јануар – децембар 2017. године, урађено је 45 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 се, након исплате коначног обрачуна плате врши 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, до десетог у 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 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
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контролу набавки у претходним годинама имали закључене уговоре, а исте
су им неопходне као референце за учешће у другим поступцима јавних
набавки. У 2017. години издата је 1 потврда.
 Израда писаног предлога за покретање поступка јавне набавке.
 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. и 2017. године.
 Инструкција за припрему предлога годишњих планова јавних набавки за
2017. годину и предлога списка набавки на које се Закон не примењује за
2017. годину достављена је свим организационим јединицама Градске управе
града Београда и посебним службама 29.12.2016. године. Секретаријат за
јавне приходе и Секретаријат за јавни превоз су се, у моменту достављања
инструкција, налазили у оквиру постојећих организационих јединица, те им
Инструкције нису достављене посебно. У складу са Инструкцијом, Служба за
централизоване јавне набавке и контролу набавки у периоду јануар –
децембар 2017. године обављала је следеће послове:






Пружање стручне помоћи организационим јединицама ГУ и посебним
службама приликом израде предлога годишњих планова јавних
набавки за 2017. годину и предлога списка набавки на које се Закон
не примењује за 2016. 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 на исте;
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.
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ПРЕГЛЕД ОБРАЂЕНИХ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И СПИСКОВА НАБАВКИ НА
КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
Организациона
јединица

Предлог
годишњег
плана/списка

Кориговани
предлог
годишњег
плана/списка

Предлог
измене и
допуне

Сагласност

Годишњи план јавних
набавки за 2017. годину

26

21

6

/

21

Списак набавки на које
се Закон не примењује
за 2016. годину

26

22

6

/

22

Измена Годишњег
плана јавних набавки

14

/

/

48

48

18

/

/

41

41

за 2017. годину
Измена Списка набавки
на које се Закон не
примењује
за 2017. годину

 Израда и доношење Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и
списка набавки на које се Закон не примењује за 2017. годину Службе, у
складу са Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину. Унос Годишњег
плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон не примењује у
апликативни софтвер Управе за јавне набавке, и објављивање Годишњег
плана јавних набавки на Порталу јавних набавки.
 У законским роковима урађени су извештаји за први, други и трећи квартал
2017. године, који садрже податке о спроведеним поступацима и закљученим
уговорима о јавним набавкама, о спроведеним поступцима набавки на које се
није примењивао ЗЈН, о обустављеним и поништеним поступцима јавних
набавки. Извештаји су послати у електронској форми Управи за јавне
набавке.
 Израда и доношење Годишњег плана централизованих јавних набавки за
2017. 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. У 2017. години извршена је
једна измена Годишњег плана централизованих јавних набавки, измена је
унета у апликативни софтвер и објављена 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).
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У законским роковима урађени су извештаји за први, други и трећи квартал
2017. године, који садрже податке о спроведеним поступацима и оквирним
споразумима, о обустављеним и поништеним поступцима јавних набавки.
Извештаји су послати у електронској форми Управи за јавне набавке.
 Израда и достављање инструкција за планирање за 2018. годину свим
организационим јединицама ГУ града Београда и посебним службама, на
основу којих организационе јединице ГУ града Београда и посебне службе
достављају Служби предлог потреба:
 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.
У складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке
ораганизационих јединица Градске управе града Београда и достављеним
инструкцијама, организационе јединице ГУ града Београда и посебне службе у обавези
су да припреме и доставе Предлог потреба.
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки упутила је инструкције за
планирање потреба за 2018. годину, у 28 организационих јединица ГУ града Београда и
посебних служби, на основу којих су организационе јединице и посебне службе биле у
обавези да до 01.12.2017. године доставе предлогe потреба.
Предлоге потреба за 2018. годину, до дана 31.12.2017. године, нису доставили:
Секретаријат за финансије, Секретаријат за комуналне и стамбене послове,
Секретаријат за спорт и омладину и Секретаријат за послове одбране, ванредних
ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима.
Заштитник грађана, Кабинет председника Скупштине града, Секретаријат за културу,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове и Секретаријат за јавне приходе
доставили су обавештења, док је Скупштина града Београда телефонским путем
обавестила Службу, да у 2017. години не планирају набавке.
За организационе јединице које нису доставиле предлог потреба за 2018. 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
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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.
 У складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке
ораганизационих јединица Градске управе града Београда, Служба је
израдила Предлог потреба за 2018. годину и испитала тржиште за све
набавке које планира да спроведе у наредној години и које ће бити
предвиђене Годишњим планом јавних набавки, односно Списком набавки на
које се Закон не примењује,
 Израда и достављање инструкција за припрему предлога планова Годишњег
плана јавних набавки и Предлога Списка набавки на које се Закон не
примењује за 2018. годину свим организационим јединицама Градске управе
града Београда и посебним службама.
Поред напред наведених послова, одељење за финансије, контролу планирања
набавки и испитивања тржишта, обавља и следеће послове:


На захтев организационих јединица Градске управе града Београда,
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 чланови и
заменици чланова комисије. Запослени у комисијама 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 сачинили су у
складу са Упутством Секретаријата за финансије Измену мапе
пословних процеса- верзија 3, обједињујући послове и процесе свих
пет одељења Службе;
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Запослени у Одељењу за финансије су на основу Упутства за
попуњавање образаца за утврђивање и процену ризика и регистра
ризика града Београда, сачинили Образац за утврђивање и процену
ризика (образац бр.1).. Такође, сачињени су Регистар ризика
(образац бр.2) и Извештај о управљању ризицима Службе за
централизоване јавне набавке и контолу набавки. Наведени обрасци
за свих пет одељења Службе, достављени су у року Секретаријату за
финансије;



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 (електронска књига улазних фактура,
праћење реализације уговора и финансијског плана, преглед
кретања предмета кроз одељење итд.);



Праћење закона и прописа из области финансија и јавних набавки.
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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 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, број: 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године и 110-1725/17-ГВ од
31.10.2017. 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 2017. године, Одељење је обављало следеће послове:
1.

ПРИПРЕМАЊЕ НАЦРТА ИНТЕРНИХ АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ
НАБАВКИ
У току 2017. 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 2017. годину број: 404-1235/17-Г од 28.2.2017. године, а у
складу са чланом 22. Одлуке, а у вези са чланом 5. Правилника о
спровођењу контроле набавки наручилаца чији је оснивач град Београд
број: 404-1524/15-Г од 26.2.2015. године.
 Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца
за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу
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2.

набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки 404-6569/17Г од 18.10.2017. године („Службени лист града Београда“, број 74/17).
Нацрт Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки.

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 2017. године, у Одељењу је прегледано и дато мишљење на укупно: 886
аката свих организационих јединица Градске управе града Београда донетих у
поступцима јавних набавки и то: 300 одлука о покретању поступка јавне
набавке, 4 измене одлука о покретању поступка, 17 измена решења о
образовању комисије, 266 конкурсних документација, 26 измена конкурсних
документација, 203 одлуке о додели уговора, 42 одлуке о обустави поступка, 8
одлука о додели уговора и обустави поступка и 20 одлука о измени уговора о
јавној набавци.
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УКУПАН БРОЈ ПРЕГЛЕДАНИХ АКАТА ПО НАРУЧИОЦИМА
Наручилац

Одлука о
покрета
њу

Измена
одлуке

Измена
решења

КД

Измена
КД

Одлука о
додели
уговора

Одлука о
обустави
поступка

Одлука о
додели и
обустави

Одлука о
измени
уговора

УКУПНО

Секретаријат
за опште
послове

89

/

3

83

3

63

9

5

5

260

Секретаријат
за инвестиције

48

/

8

42

7

27

15

/

7

154

Секретаријат
за јавни
превоз

8

/

/

4

2

5

/

/

/

19

Секретаријат
за саобраћај

30

/

4

26

/

23

8

/

/

91

Секретаријат
за образовање
и дечју
заштиту

11

/

/

9

3

9

1

1

1

35

Секретаријат
за социјалну
заштиту

24

1

/

24

3

18

3

2

/

75

Секретаријат
за заштиту
животне
средине

12

/

/

13

2

14

/

/

/

41

Секретаријат
за имовинске и
правне
послове

23

3

/

17

2

11

1

/

/

57

Канцеларија за
младе

5

/

/

5

/

3

2

/

/

15

Секретаријат
за енергетику

9

/

/

7

1

4

1

/

1

23

Секретаријат
за
инспекцијске
послове
Секретаријат
за
информисање
Секретаријат
за спорт и
омладину

2

/

/

2

/

2

/

/

/

6

4

/

/

7

1

4

/

/

/

16

3

/

/

2

/

1

/

/

/

6

Секретаријат
за привреду

1

/

/

1

/

1

/

/

/

3

Секретаријат
за финансије

7

/

/

5

1

4

/

/

/

17

Секретаријат
за послове
одбране,
ванредних
ситуација,
комуникације
и
координацију
односа са
грађанима

13

/

/

9

1

9

/

/

/
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Секретаријат
за јавне
приходе

2

/

/

2

/

1

1

/

/

6

Секретаријат
за комуналне и

9

/

2

8

/

4

1

/

6

30

27

стамбене
послове
УКУПНО
по врстама
аката

300

4

17

266

26

203

42

8

20

*У укупан број Одлука о покретању поступка и Конкурсних документација, укључене су и измене истих.

УКУПАН БРОЈ ПОКРЕНУТИХ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2017. ГОДИНИ
ПО ВРСТАМА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Врста поступка
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
Конкурентни дијалог
УКУПНО
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Број јавних набавки
186
78
8
4
15
2
6
1
300

886

 Приликом вршења редовне контроле уочено је да су наручиоци у току 2017.
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 (у 6 отворених поступака јавних набавки);
 Секретаријат за јавни превоз (у једном отвореном поступку јавне
набавке);
 Секретаријат
за
послове
одбране,
ванредних
ситуација,
комуникације и координацију односа са грађанима (у једном
отвореном поступку јавне набавке);
 Секретаријат за опште послове (у једном отвореном поступку јавне
набавке).
- прекршај прописан чланом 169. став 3. тачка 12. Закона, којим је прописано
да ће се новчаном казном у износу од 200.000 до 1.500.000 динара казнити
за прекршај наручилац, односно новчаном казном у износу од 80.000 до
150.000 динара одговорно лице наручиоца, уколико не поступи по налозима
садржаним у одлуци Републичке комисије у року предвиђеном том одлуком.
Наведени прекршај начинио је Секретаријат за саобраћај (у 2 поступка
јавних набавки).
 Поред наведеног, Одељење је у току 2017. 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:

3.

Врста прегледаног акта

Број прегледаних аката

Одлука о покретању
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о измени оквирног споразума
УКУПНО

19
18
14
2
1
54

АНАЛИЗА И ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА У
ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
У току 2017. године поднето је укупно 15 захтева за заштиту права, на 11
поступака јавних набавки, од чега 4 на поступке јавних набавки из 2016. године,
а 11 на поступке јавних набавки из 2017. године. Од свих поднетих захтева, 7
29

захтева је поднето на садржину конкурсних документација, 7 захтева на одлуке
наручиоца о додели уговора и 1 захтев којим се оспорава врста поступка јавне
набавке. О поднетим захтевима је одлучено на следећи начин:
- 7 захтева је усвојено као основано од стране Републичке комисије;
- 5 захтева је одбијено као неосновано од стране Републичке комисије;
- 1 захтев је усвојен као основан од стране наручиоца;
- 1 захтев је одбачен закључцима наручиоца због неблаговремености и јер
подносилац захтева није поступио у складу са чланом 63. став 2. Закона;
- На 1 захтев наручилац је одговор на захтев проследио Републичкој комисији.
Чека се одлука Републичке комисије.
Наручилац
БЕОКОМ

Сек. за јавни
превоз

Сек. за
саобраћај

Сек. за
социјалну
заштиту

Предмет
Закуп опреме за потребе
организовања градских
догађаја по партијама
Јавни превоз путника на
територији града Београда
(потез 500)

Набавка опреме,
пројектовање и
успостављање система за
адаптибилно управљање
светлосном сигнализацијом
у Београду – прва фаза
Куповина управљачких
семафорских уређаја за
потребе одржавања
техничке исправности
система светлосне
сигнализације на уличној
мрежи града Београда
Набавка напредније
рачунарске опреме за
потребе запослених у
Секретаријату за саобраћај
Припрема и дистрибуција
оброка за социјалноматеријално угрожене

Фаза

Одлука
наручиоца

Одлука
РКЗП

На
конкурсну

Одговор на
захтев

Решењезахтев се одбија

На
конкурсну
На
конкурсну
На
конкурсну
На
конкурсну
На
конкурсну

Одговор
захтев
Одговор
захтев
Одговор
захтев
Одговор
захтев
Одговор
захтев

Решење-захтев се
усваја као основан
Решење-захтев се
усваја као основан
Решење-захтев се
усваја као основан
Решењезахтев се одбија
Још није донета
одлука

Након
одлуке
Након
одлуке

Одговор на
захтев
Одговор на
захтев

Решење-захтев се
усваја као основан
Решење-захтев се
усваја као основан

Након
одлуке

Одговор на
захтев

Решење-захтев се
усваја као основан

Оспорава се
врста
поступка

Одговор на
захтев

Решење-захтев се
усваја као основан
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на
на
на
на
на

Сек. за опште
послове

кориснике на територији
града Београда
Технолошка опрема за
потребе опремања дневних
боравака Центра за
смештај и дневни боравак
деце и омладине ометене у
развоју, Београд
Радови на реконструкцији
централног расхладног
постројења за пословни
блок „27. марта“ са
заменом расхладних
агрегата – чилера у
заједничкој подстаници
CISCO телефонска
централа
Имплементација и
консултантске услуге за
подршку – Microsoft Premier
Support

Храна, свеже месо, млеко и
млечни производи,
обликоана по партијама, за
партију 1 – Свеже свињско,
јунеће, телеће и млевено
месо

Након
одлуке

Одговор на
захтев

Решењезахтев се одбија

Након
одлуке

Одговор на
захтев

Решењезахтев се одбија

Након
одлуке
На
конкурсну

Одговор на
захтев
Закључакзахтев се
одбацује као
неблаговремен
и јер
подносилац
није поступио
у складу са
чланом 63.
став 2. Закона
Закључакзахтев се
одбацује као
непотпун

Решењезахтев се одбија

Након
одлуке

Решењезахтев се
усваја као
основан.
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Решењежалба се усваја

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.
С тим у вези, у току 2017. године Одељење је извршило ванредну контролу поступка Услуга реализације специјализованих курсева за децу предшколског узраста за радну
2017/2018. годину, наручиоца ПУ „Бошко Буха“.
Након спроведене ванредне контроле утврђено је да наручилац предметну услугу
спровео расписивањем јавног конкурса, сходно Правилнику о врстама, начину
остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика
рада и услуга које остварује Предшколска установа („Службени гласник РС“, број
26/13), те да у конкретном случају нису прекршене одредбе Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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 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).
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У 2017. години Управи је прослеђено 28 захтева. До дана сачињавања Извештаја,
Управа је одговорила на 25 захтева и то на 23 захтева позитивно, а на 2 захтева
негативно. Остали захтеви су у процедури.
Врста преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда
Преговарачки поступак у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 2.
(искључива права)
Преговарачки поступак у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 2.
(хитност)
Преговарачки поступак у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 4.
(додатна испорука добара)
Преговарачки поступак у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 5.
(додатни непредвиђени радови)

Број прегледаних и
прослеђених захтева

УКУПНО

28

6.

19
2
1
6

САРАДЊА СА ОРГАНИМА КОЈИ У ОКВИРУ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ
ПРИМЕЊУЈУ ПРОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 Захтеви за тумачење одредби Закона о јавним набавкама
Сходно одредбама члана 136. Закона, Управа за јавне набавке Републике Србије је
једина овлашћења за давање мишљења о тумачењу и примени одредби Закона. С тим
у вези, а у циљу пружања стручне помоћи наручиоцима приликом спровођења
поступака јавних набавки, Одељење је у 2017. години Управи упутило 1 захтев за
тумачење одредби Закона и то:
- Захтев Секретаријата за заштиту животне средине за тумачење члана 7. став 1.
тачка 1., а у вези са чланом 3. став 1. тачка 24. Закона, а по питању постојања
евентуалног искључивог права Градског завода за јавно здравље у обављању
послова праћења и анализе стања животне средине на територији града
Београда. На постављено питање Управа је дала негативан одговор.
7.

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 2017. године сачињени су следећи акти и
то:
појединачни акти:
Врста акта
Решење о коришћењу годишњег одмора за све
запослене у Служби
Решење о плаћеном одсуству за запослене у Служби
Решење о распоређивању и утврђивању коефицијента
за обрачун и исплату плате
Решење о утврђивању минулог рада
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Број израђених аката
119
9
29
2

Уговор о привременим и повременим пословима
Уговор о студентској пракси
Решење о солидарној помоћи
Решење о јубиларној награди
Решење о породиљском одсуству и одсуству са рада
ради неге детета
Потврда о радном ангажовању
Пријаве за полагање стручног испита
Споразумни раскид уговора
Попуњавање обрасца о заради, односно основици
осигурања
УКУПНО

8.

10
2
1
1
9
3
4
4
1
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ВРШЕЊЕ ЕДУКАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
У току 2017. године Градска управа града Београда је у сарадњи са Службом
организовала дводневни семинар „Јавне набавке у пракси наручиоца“. Предмет
наведеног семинара биле су следеће области јавних набавки:
 Планирање јавних набавки
 Обавезна форма и садржина плана набавки, поступак доношења, рокови
 Одређивање врсте поступка
 Врсте поступака јавних набавки (правни основи за спровођење)
 Поступак јавне набавке мале вредности
 Отворени поступак јавне набавке
 Рестриктивни и квалификациони поступак
 Преговарачки поступак јавне набавке
 Конкурентни дијалог
 Централизоване јавне набавке
 Оквирни споразуми
 Набавке на које се закон не примењује
 Примена члана 7. и 7а. Закона о јавним набавкама
 Конкурсна документација:
 Одређивање обавезних и додатних услова за учешће
 Начин доказивања обавезних и додатних услова за учешће
 Одређивање критеријума за доделу уговора
 Одређивање техничких спецификација
 Понуда у поступку јавне набавке
 Подношење, отварање понуда и стручна оцена понуде
 Одлука о додели уговора и одлука о обустави поступка
 Уговор о јавној набавци
 Проблеми у вези са доделом уговора
 Поступање наручиоца и понуђача за случај одустанка од потписивања
уговора
 Проблеми у вези са реализацијом уговора о јавној набавци и контрола
реализације
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Заштита права понуђача
Активна легитимација у поступку заштите права понуђача
Поступање наручиоца за случај подношења захтева за заштиту права
понуђача.

Овим путем учесницима семинара, радно ангажованим у организационим јединицама
Градске управе на пословима јавних набавки, представљена је свака фаза спровођења
поступка јавне набавке, почев од планирања набавке до извршења уговора о јавној
набавци, а све у циљу законите примене прописа из области јавних набавки. Такође,
настојало се да се учесницима у највећој мери помогне у проналажењу решења за
одређене проблеме са којима се сусрећу приликом спровођења поступака јавних
набавки. У реализацији семинара, у улози предавача, учествовали су сви заменици
директора Службе.
9.

ИЗВЕШТАВАЊЕ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕНИМ ПОСЛОВИМА

 Извештај о раду за 2016. годину
У складу са чланом 26. Одлуке, сачињен је Извештај о раду Службе за 2016. 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 23 Извештаја о спроведеној редовној контроли свих организационих јединица
Градске управе. Извештај је послат свакој организационој јединици, док је
Градоначелнику послато свих 23 Извештаја.
 Извештај о раду за период 01.01.2017.-30.06.2017. 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, припремљен је Извештај о раду за период 01.01.2017.-30.06.2017. године. У
изради извештаја су учествовала сва Одељења Службе.
10. ДРУГИ ПОСЛОВИ ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА ОДЕЉЕЊА
 Вођење евиденције службеника за јавне набавке на нивоу града Београда
У току 2017. године, Служби су достављени подаци за 166 службеника за јавне набавке
на нивоу града Београда. Увидом у Планове набавки организационих јединица Градске
управе за 2017. годину, а на основу евиденције службеника за јавне набавке, Одељење
је утврдило да пет организационих јединица Градске управе и то:
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Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и
координацију односа са грађанима;
- Секретаријат за енергетику;
- Секретаријат за комуналне и стамбене послове;
- Секретаријат за финансије и
- Секретаријат за информисање
чине прекршај прописан чланом 169. став 1. тачка 11. Закона којим је прописано
да ће се новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казнити за прекршај
наручилац, односно казном од 30.000 до 80.000 динара одговорно лице наручиоца,
ако нема запосленог службеника за јавне набавке или ако не омогући лицу
запосленом на пословима за јавне набавке да стекне сертификат за службеника за
јавне набавке, и то уколико је укупна вредност планираних јавних набавки на
годишњем нивоу већа од петоструког износа из члана 39. став 1. Закона, односно
већа од 25.000.000 динара. Како је укупна вредност планираних јавних набавки на
годишњем нивоу ових наручилаца већа од наведеног износа, Одељење је упутило
дописе којим наведене наручиоце обавештава о учињеном прекршају и упозорава
да је неопходно да без одлагања наручилац омогући лицу које обавља послове
јавних набавки, да полаже стручни испит, а све у циљу поступања у складу са
Законом и избегавања чињења прекршаја. До дана сачињава овог Извештаја,
сви поменути наручиоци су поступили по наведеној препоруци Одељења,
осим Секретаријата за информисање, који је и даље у прекршају.
-

 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 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, 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.
 Израда Плана интегритета
Законом о Агенцији за борбу против корупције ("Службени глaсник РС", бр. 97/2008,
53/2010, 66/2011 - oдлукa УС, 67/2013 - oдлукa УС, 112/2013 - aутeнтичнo тумaчeњe и
8/2015 - oдлукa УС), прописана је обавеза да државни органи, организације, органи
територијалне аутономије, локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа
усвајају своје Планове интегритета и то до 30.06.2017. године. У том циљу, директорка
Службе је образовала радну групу за израду Плана интегритета, у чијем саставу су
биле и две запослене у Одељењу и то Александра Кривокапић, руководилац одељења
и Снежана Гавриловић, самостални саветник. С обзиром да су именоване запослене у
Одељењу у чијој надлежности су нормативни послови и израда нормативних аката,
исте су израдиле предлоге следећих аката:
-

Одлуке о именовању радне групе за израду Плана интегритета;
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-

Програма израде Плана интегритета;
Обавештења за запослене;
Закључног извештаја радне групе за израду Плана интегритета и
Одлуке о усвајању Плана интегритета и разрешењу радне групе за
израду Плана интегритета.
Поред наведеног, приликом израде Плана интегритета Служба је обавезана од стране
Агенције за борбу против корупције на доношења мера побољшања за управљање
ризиком од корупције. У том циљу, именоване су израдиле и следећа акта:
-

Решење о одређивању лица за пријем поклона,
Приручник о поступку запошљавања у Служби за централизоване
јавне набавке и контролу набавки и
Приручник о оцењивању службеника запослених у Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки.

11. 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. Ивана Ђенић, дипл. правник - заменик директора,
2. Александра Кривокапић, дипл. правник – руководилац одељења,
3. Снежана Гавриловић, дипл. правник – самостални саветник,
4. Марија Станковић, дипл. филозоф - саветник,
5. Мирјана Тепавчевић, 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 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, број: 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године и 110-1725/17-ГВ од
31.10.2017. године, 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;
редовну и 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;
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.
I
КОНТРОЛА ПРЕДЛОГА КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА

У оквиру својих надлежности и у складу са Планом контроле Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки за 2017. годину (бр.404-1235/17-Г од
28. фебруара 2017. године, у даљем тексту План контроле), Oдељење је у периоду од
01.01.2017. године до 31.12.2017. године вршио 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 2017.
години. Контрола предлога конкурсних документација и евентуалних пратећих измена
истих, вршена је са аспекта:
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-

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 текту 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 01.01.2017. године закључно са 31.12.2017. године, извршена је
контрола и достављено мишљење организационим јединицама Градске управе града
Београда на укупно 304 акта, односно како следи:
Укупно 266 предлога конкурсних документација, и то:
- 144 предлога конкурсних документација за јавну набавку услуга;
- 83 предлогa конкурсних документација за јавну набавку добара;
- 39 предлога конкурсних документација за јавну набавку радова.
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Одељење се, такође, изјаснило на 38 предлога измена конкурсних
документација у поступцима јавних набавки, након објаве истих, и то :
- 20 измена за јавнe набавкe добaра;
- 12 измена за јавнe набавкe услуга;
- 6 измена за јавне набавке радова.
Укупан број јавних набавки према врсти поступка за које је Одељење извршило
контролу предлога конкурсних документација и доставило мишљење организационим
јединицама Градске управе, дат је у следећој табели:
Врста поступка

Број јавних набавки

Отворени поступак

155

Поступак јавне набавке мале вредности

75

Преговарачки поступак са објављивањем позива у
складу са чланом 35. Закона
Преговарачки поступак без објављивања позива у
складу са чланом 36. Закона
Конкурентни дијалог
УКУПНО

7
28
1
266

Од укупног броја предмета који спадају у делокруг контроле Одељења,
позитивно мишљење без примедби на елементе конкурсних документација или је на
примедбе указано електронским путем, имајући у виду да се радило о мањим
недостацима (примера ради, техничке грешке, мање неусаглашености делова
конкурсне документације и сл.) дато је на 138 предмета (45,39%), док је на 166
предмета (54,61%) достављено мишљење које је имало за циљ да се преиспитају и по
потреби измене одређени елементи конкурсних документација.
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У вези са наведеним, Одељење је сачинило укупно 18 годишњих извештаја о
спроведеној редовној контроли за наручиоце који су покретали поступке јавних
набавки у 2017. години, а са становишта 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, контроле начина и рокова
плаћања, оправданости аванса и гаранција за дате авансе, као и извршења уговора о
јавним набавкама.
НАЈЧЕШЋЕ И НАЈБИТНИЈЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У ПРЕДЛОЗИМА КОНКУРСНИХ
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЊИХОВИМ ИЗМЕНАМА
Будући да је од укупног броја достављених предлога конкурсних документација
и њихових пратећих измена, на више од половине (54,61%) Одељење имало примедбе,
у даљем тексту указујемо на најчешће и најбитније неправилности и недостатке на које
је организационим јединицама Градске управе града Београда током 2017. 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:
- 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 чл. 9. - 10., члана 12., члана
61. и чл. 70. - 72. Закона, односно како следи.
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;
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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“;

члана 61. став 1. Закона, будући да је у више наврата утврђено, да се у
техничком опису радова, јединица мере одређује непрецизно и нејасно и то у виду
навођења речи „паушално“, а да се при томе ни из описа позиције не може утврдити
тачан обим посла, чиме се поступа супротно законској обавези наручилаца да
припреме конкурсну документацију, тако да понуђачи на основу ње могу дати
прихватљиву понуду.
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, а све у складу са
дописом Службе XII-01 број 031-232/17 од 12.04.2017. године.

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.

У погледу квалитета добара, наручиоци су неретко изостављали да опишу
захтевани квалитет добара или нису захтевали да испоручена добра буду праћена
обавезом достављања декларације, што може у великој мери да утиче на сам квалитет
испоручених добара. Такође, уочено је да у појединим набавкама добара, наручиоци
нису захтевали достављање узорака, каталога или проспеката добара која се нуде
приликом подношења понуде, ради оцене квалитета поднете понуде у односу на
захтевани квалитет конкурсном документацијом, а касније и ради оцене квалитета
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испоручених добара у односу на уговорени квалитет. Наведено може довести до тога
да Комисија за јавну набавку не може да оцени понуде понуђача на адекватан начин,
те да добра која су предмет јавне набавке приликом испоруке не буду одговарајућег
квалитета.

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 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.
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 указивао 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.
3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
У погледу критеријума за доделу уговора, утврђено је да се наручиоци у
највећем броју случајева, одлучују за критеријум најнижа понуђена цена, а ређе за
критеријум економски најповољнија понуда. Најчешће неправилности односиле су се
на одређивања 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. Наиме уочено је да
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. Такође, у вези са одређивањем резервног критеријума,
уочено је да су наручиоци у великом броју конкурсних документација користили жреб.
С тим у вези, указујемо на Решење бр. 4-00-2386/2013 од 19.12.2013. године
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у којем се наводи
да је жребање предвиђено као крајња могућност за наручиоца у циљу доношења
одлуке о додели уговора када су исцрпљене све друге могућности за рангирање понуда
и након примене резервних елемената критеријума. У таквој ситуацији, жреб би
омогућио наручиоцу да изврши избор понуђача коме ће доделити уговор, што је и
сврха поступка јавне набавке.
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.
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4. НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ПРУЖАЊА УСЛУГА, ОДНОСНО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
У погледу начина испоруке добара, пружања услуга, односно извођења радова,
током контроле у 2017. години, утврђено је да субјекти контроле нису усклађивали
предлоге конкурсних документација са чл. 72. - 75. Правилника о ближем уређивању
поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 8/15 и 58/15, 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. 72. 75. наведеног правилника.
5. КОНТРОЛА НАЧИНА И РОКОВА ПЛАЋАЊА, РОКОВА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА,
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ИСПОРУКУ ДОБАРА, АВАНСА, ГАРАНЦИЈА ЗА ДАТЕ АВАНСЕ И
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НАРУЧИОЦА
Током 2017. 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;

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.
У вези са наведеним Одељење је субјектима контроле указивало да убудуће
посебну пажњу треба обратити на начин одређивања рокова, а посебно временском
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моменту од када исти почињу тећи, те начину праћења поштовања истих и
обезбеђивања гаранције за наручиоца у смислу непоштовања рокова.
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.
6. УГОВОРНА КАЗНА И РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Током 2017. 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, у великом броју конкурсних документација, у
Моделу уговора, наручилац није поступао у складу са одредбом члана 25. став 1. тачка
4. Закона о порезу на додату вредност („Службени гл. РС“, бр. 84/04, 86/04 – испр.,
61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 –
усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 – усклађени дин.
изн.) којом је прописано да се ПДВ не плаћа у промету новца и капитала, и то код
преузимања обавеза, гаранција и других средстава обезбеђења, укључујући
посредовање. С тим у вези, Одељење је указивало наручиоцима да убудуће дефинишу
износе уговорних казни у Моделу уговора у складу са наведеном одредбом члана. 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
46

(“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 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 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.
У складу са чланом 67. Правилника о ближем уређивању и члана 4. став 1. тачка
7 и 9. Правилника о спровођења контроле набавки наручилаца чији је оснивач град
Београд (“Службени лист града Београда“ број 11/15), по систему случајног узорка
субјекта контроле, а код јавних набавки услуга, будући да се ради о специфичнoj
набавци, Одељење је током 2017. године, вршило редовну контролу реализације
уговора о јавној набавци, и то:
редовну контролу реализације уговора о јавној набавци услуге – Реализација
едукативног Програма „Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих
извора енергије“, закљученог између Града Београда – Градске управе града Београда –
Секретаријата за енергетику (у даљем тексту наручилац) и групе понуђача: „Stonicom“
д.о.о. из Београда, ул. Косанчићев венац 30 и „Централно-европског форума за развој“
(ЦЕДЕФ) из Београда, ул. Жоржа Клеменсоа 13, број XVI-01 бр. 404.1-6/2016 од
09.06.2016. године. У поступку контроле утврђено је неколико неправилности у вези са
реализацијом уговора и самим праћењем реализације истог, о чему је обавештен субјект
контроле у виду Извештаја о спроведеној редовној контроли (у даљем тексту Извештај),
а који на исти није примедбовао. Имајући у виду наведено, и да је у Извештају наведено
да су учињени извесни пропусти у поступању наручиоца, односно Комисије за
квалитативни и квантитативни пријем услуге, образоване решењем Секретаријата за
енергетику број XVI-01-401.1-6/16 од 13.06.2016. године, указано је наручиоцу, нарочито
у погледу квантитета и квалитета пружене услуге, да је дужан да поступа у складу са
прописима, посебно чл. 69. - 75. Правилника о ближем уређивању, а све у циљу
правилне и потпуне реализације уговора и уговорних обавеза.
III
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ У ОДЕЉЕЊУ
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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.
Напомињемо да су примедбе које су обрађивачи предмета наводили у
мишљењима на достављене елементе предлога конкурсних документација готово у
потпуности 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, примедбе организационим јединицама су достављане путем е-mail-а, а по
потреби су одржавани и састанци са представницима наручилаца. Организовање
састанака са представницима наручиоца 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.
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 2017. годину, а у домену техничких спецификација и
извршења уговора;
 други послови у вези делокруга рада Одељења.
КАДРОВСКА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА

Одељење за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној
набавци је састављено од укупно једног постављеног лица, четири запослена лица на
неодређено време и два запослена лица на одређено време. Кадровско стање на дан
сачињавања извештаја је следеће:
1. Марија Величковић, мастер права, заменик директора;
2. Немања Пејчић, дипл. инжењер, начелник одељења;
3. Милена Страхиновић, дипл. инжењер, саветник;
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4.
5.
6.
7.

Немања Симовић, дипл. инжењер, саветник;
Злата Николић, дипл. инжењер, саветник;
Славко Козомара, дипл. економиста, саветник;
Бојана Милановић, дипл. правник, саветник.
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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
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, број: 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године и 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017.
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 2017. ГОДИНИ
Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума је током 2017.
године обављало следеће активности:
1) ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
У 2017. години запослени у Одељењу су спровели значајан број 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. Такође, запослени у Одељењу активно су учествовали и на састанцима
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које је са представницима добављача спроводио наручилац Секретаријат за
образовање и дечју заштиту, а у циљу отклањања одређених недостатака испоручених
добара.
У 2017. години спроведено је укупно 18 ванредних контрола извршења оквирних
споразума, односно 18 ванредних контрола извршења појединачних уговора који су
закључени на основу оквирних споразума и то:

Ванредне контроле извршења Оквирног споразума о јавној набавци на
основу налога из 2016. године:
1) Рачунари - 3 контроле
2) Куповина колонијалне робе - 2 контроле

1)
2)
3)
4)
5)


Ванредне контроле извршења Оквирног споразума о јавној набавци на
основу налога у 2017. години:
Куповина колонијалне робе - 2 контроле
Месне прерађевине и сухомеснати производи - 5 контрола
Млеко и млечни производи - 4 контроле
Папирна галантерија за одржавање личне хигијене - 1 контрола
Свеже месо - 1 контрола


Ванредна контрола извршења Оквирног споразума о јавној набавци Рачунари, закљученог између Службе за централизоване јавне набавке и контролу
набавки и групе добављача коју чине: „ОБЛАК ТЕХНОЛОГИЈЕ“ d.o.o, носилац посла, „EWE
COMP“ d.o.o, члан групе, „NEPO SYSTEM“ d.o.o, члан групе, „Prointer IT Solutions and
Services“ d.o.o, члан групе и „Alti“ d.o.o члан групе, бр. XII-01 бр. 401.1-53 од 27.09.2016.
године.
У вези са наведеним, запослени у Одељењу су по налогу директора Службе,
извршили контролу појединачних уговора закључених на основу наведеног оквирног
споразума код следећих наручилаца:
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд, ул. Делиградска бр. 28,
- Градска управа града Београда, Секретаријат за опште послове, Београд, ул. Краљице
Марије бр. 1 и
- Секретаријат за саобраћај , Београд, ул. 27 марта бр. 43-45.
Након спроведене ванредне контроле код наручилаца: Секретаријат за опште
послове и Секретаријат за саобраћај, именована запослена лица из Одељења нису имала
примедби на квалитет испоручених добара, а што је констатовано у извештају о
спроведеној ванредној контроли.
Код наручиоца ЈКП „Београдски водовод и канализација“, приликом вршења
ванредне контроле запослена лица из Одељења су утврдила да испоручено добро Лаптоп конфигурација III, не одговора уговореном. Наиме, утврђено је да је добављач
уместо лаптопа ACER Aspire V5-591G испоручио лаптоп ACER Aspire E5-575G. Наведено је
утврђено увидом у документацију обзиром да је наручилац исте предао у експлоатацију.
Наручиоцу је препоручено да приликом сваке наредне испоруке не врши пријем
добара која нису у складу са закљученим уговором о јавној набавци. Такође је
препоручено Наручиоцу да приликом образовања Комисије за квалитативни и
квантитативни пријем добара, као чланове комисије именује лица чија је стручна
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оспособљеност у вези са природом и специфичностима предмета уговора о јавној
набавци.

Ванредна контролу 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: „Про- Комерц“ д.о.о. и „Агропак“ д.о.о, XII-01 бр. 401.1-52 од 12.08.2015.
године.
Запослени у Одељењу су по налогу директора Службе, извршили контролу
појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код Корисника
ПУ „Чика Јова Змај“, Београд, ул: Саве Шумановића бр. 1 и ПУ „Врачар“, Београд, ул:
Бјелановићева бр. 2. Након спроведене ванредне контроле прегледом случајних узорака
код наведеног наручиоца, запослена лица из Одељења нису имала примедби на квалитет
испоручених добара, а што је констатовано у извештају о спроведеној ванредној
контроли.

Ванредна контролу 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 групе
добављача: „Про- Комерц“ д.о.о. и „Агропак“ д.о.о, XII-01 бр. 401.1-45 од 15.08.2016.
године.
Запослени у Одељењу су по налогу заменика директора Службе, извршили
контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код
корисника ПУ „Врачар“, Београд, ул: Бјелановићева бр. 2. 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 да наведени
узорак са аспекта испитиваних параметара НЕ ИСПУЊАВА услове прописане чл. 55
Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС бр.41/09), а у вези члана 5, тачке 1а; 1б; 6а и
6б Прилога (Услови у погледу квалитета меда) Правилника о квалитету меда и других
производа пчела (Сл. гласник РС 101/2015), јер је количина шећера изражена као збир
глукозе и фруктозе мања од 60г/100г; количина сахарозе већа од 5 г/100г; активност
дијастазе мања од 8 DN, а количина хидроксиметилфурфурола већа од 40 мг/кг. и чл.16
став 1. тачка 3. Правилника о квалитету меда и других производа пчела (Сл.гласник РС
број 101/2015) због измењених сензорских својстава-несвојственог мириса и укуса за
мед.“, а што је наведено и у нацрту извештаја о спроведеној ванредној контроли који је
достављен Секретаријату за образовање и дечју заштиту као наручиоцу и предшколској
установи „Врачар“ као кориснику наведеног добра.
Након одржаног састанка са представницима добављача „Про- Комерц“ д.о.о. у
просторијама Секретаријату за образовање и дечју заштиту, добављач је у складу са
закљученим уговором упутио сагласност за промену произвођача меда „Ириком“ д.о.о, са
произвођачем „Мed-Honey” д.о.о. и за исту добио сагласност од стране наручиоца. У
предвиђеном року добављач је извршио целокупну замену испорученог меда произвођача
„Ириком“ д.о.о у свим предшколским установама где је исти био на стању залиха са новим
медом произвођача „Мed-Honey” д.о.о.
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Након извршене замене меда, запослени у Одељењу су извршили контролу
појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код корисника
ПУ „Звездара“, Београд, ул: Панте Срећковића бр. 10. Након узимања узорка добра код
наведеног корисника, акредитована лабораторија „Центар за испитивање
намирница“ д.о.о, доставила је извештај о испитивању у којем се констатује да
наведени узорак са аспекта испитиваних параметара НЕ ИСПУЊАВА услове прописане
чл. 55 Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09), а у вези члана 5,
Правилника о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе, препарате
на бази меда и других пчелињих производа (Сл. Лист СЦГ бр. 45/03), јер у узорку није
утврђено присуство поленових зрна“, а што је наведено и у нацрту извештаја о
спроведеној ванредној контроли који је достављен Секретаријату за образовање и дечју
заштиту као наручиоцу и предшколској установи „Звездара“ као кориснику наведеног
добра.
Након одржаног састанка са представницима добављача „Про- Комерц“ д.о.о. и
произвођача меда „Мed-Honey” д.о.о. у просторијама Секретаријата за образовање и дечју
заштиту, произвођач меда је образложио да је узрок за наведени недостатак фина
филтрација меда којом су одстарањена и поленова зрна. Добављач је је предложио да се
испоручена количина меда замени медом који ће садржати полено зрна, односно неће
бити филтриран, а што је прихватио и наручилац - Секретаријат за образовање и дечју
заштиту. Тренутно се у предшколским установама врши замена испорученог меда, тако да
ће запослени у Одељењу у сарадњи са акредитованом лабораторијом „Центар за
испитивање намирница“ д.о.о, спровести ванредну контролу након извршене целокупне
замене.

Ванредна контролу извршења Оквирног споразума о јавној набавци –
Месне прерађевине и сухомеснати производи, закљученог између Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки и добављача „BIG TRADE“ д.о.о., XII01 бр. 401.1-37 од 21.07.2016. године.
Запослени у Одељењу су по налогу заменика директора Службе, извршили
контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код
корисника ПУ „Врачар“, Београд ул: Бјелановићева бр. 2 (две контроле), ПУ „Звездара“,
Београд, ул: Панте Срећковића бр. 10 и ПУ „Дечји дани“, Београд, ул: Господар
Јевремова бр. 18.
Након спроведене ванредне контроле прегледом случајних узорака артикала
Димљени обликовани свињски врат, без костију, коже и поткожног масног ткива,
садржај протеина меса мин. 16%, вакуум паковање до 1кг, Прашка шунка пастеризована конзерва од меса у комадима у омоту, производ добијен од свињског бута,
садржај укупних протеина у производу мин 12% и Димљена јунећа печеница од
јунећег меса прве категорије, садржај протеина меса мин. 16%, вакуум паковање до 1кг
код наведених корисника, запослена лица из Одељења су заједно са акредитованом
лабораторијом „Центар за испитивање намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја бр. 11,
Београд, извршили узорковање. Наведена лабораторија је извршила анализу и доставила
извештаје где се констатује да наведени узорци са аспекта испитиваних параметара
ИСПУЊАВАЈУ услове прописане Законом о безбедности хране (Сл. Гласник РС 41/09), а
у вези Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од
меса (Сл.гласник РС бр.94/15), Правилника о декларисању, означавању и рекламирању
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хране (Сл. гласник РС бр.85/2013, 101/2013), Правилника о прехрамбеним адитивима (Сл.
гласник РС бр. 63/2013) и Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у
било којој фази производње, прераде и промета (Сл. гласник РС бр.72/10), а што је
констатовано у извештају о спроведеној ванредној контроли.
Након спроведене друге ванредне контроле код корисника ПУ „Врачар“
прегледом случајног узорка артикла Прашка шунка - пастеризована конзерва од меса у
комадима у омоту, производ добијен од свињског бута, садржај укупних протеина у
производу мин 12%, запослена лица из Одељења су заједно са акредитованом
лабораторијом „Центар за испитивање намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја бр. 11,
Београд, извршили узорковање. Наведена лабораторија је извршила анализу и доставила
извештај где се констатује да наведени узорак са аспекта испитиваних параметара НЕ
ИСПУЊАВА услове прописане чл.55 Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС
бр.41/09) а у вези чл.115 став 1 тачка 1 Правилника о квалитету уситњеног меса,
полупроизвода од меса и производа од меса (Сл.гласник РС бр.94/15) због
несвојственог изгледа пресека, мириса и укуса за декларисани производ
(конзерве од меса у комадима).“, а што је констатовано у нацрту извештаја о спроведеној
ванредној контроли који је достављен Секретаријату за образовање и дечју заштиту као
наручиоцу и предшколској установи „Врачар“ као кориснику наведеног добра.
Након одржаног састанка са представником добављача „BIG TRADE“ д.о.о., исти
је испоручио добро у складу са захтевима из предметног уговора, а што је и потврђено
горе наведеним анализама у ПУ „Звездара“ и ПУ „Дечји дани“.
 Ванредна контролу извршења Оквирног споразума о јавној набавци –
Месне прерађевине и сухомеснати производи, закљученог између Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки и добављача СЗТР „ЂУРЂЕВИЋ“ XII-01
бр. 401.1-50 од 14.09.2017. године.
Запослени у Одељењу су по налогу заменика директора Службе, извршили
контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код
Корисника ПУ „11. Април“, Нови Београд, ул. Народних хероја 12а. Након спроведене
ванредне контроле прегледом случајних узорака артикла Димљени обликовани
свињски врат, без костију, коже и поткожног масног ткива, производ добијен од меса II
категорије без кости, садржај протеина меса мин. 16%, без алергена и појачивача укуса,
макс. 3% соли, вакуум паковање до 1кг, код наведеног наручиоца, запослена лица из
Одељења су заједно са акредитованом лабораторијом „Центар за испитивање
намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја бр. 11, Београд, извршили узорковање. Наведена
акредитивана лабораторија је извршила анализу и доставила извештај где се констатује
да наведени узорак са аспекта испитиваних параметара ИСПУЊАВА услове прописане
Законом о безбедности хране (Сл. Гласник РС 41/09), а у вези Правилника о квалитету
уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (Сл.гласник РС бр.94/15),
Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр.85/2013,
101/2013), Правилника о прехрамбеним адитивима (Сл. гласник РС бр. 63/2013) и
Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње,
прераде и промета (Сл. гласник РС бр.72/10), а што је констатовано у извештају о
спроведеној ванредној контроли.

Ванредна контролу извршења Оквирног споразума о јавној набавци –
Млеко и млечни производи, закљученог између Службе за централизоване јавне
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набавке и контролу набавки и добављача „Круна Комерц“ д.о.о., XII-01 бр. 401.1-31 од
05.07.2016. године.
Запослени у Одељењу су по налогу директора Службе, извршили контролу
појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код Корисника
ПУ „Звездара“, Београд, ул: Панте Срећковића бр. 10. Након спроведене ванредне
контроле прегледом случајних узорака артикла Сир качкаваљ – са садржајем мин. 45%
м.м. у сувој материји, маx. 3% соли, код наведеног наручиоца, запослена лица из
Одељења су заједно са акредитованом лабораторијом „Центар за испитивање
намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја бр. 11, Београд, извршили узорковање. Лабораторија
је извршила анализу и доставила извештај где се констатује да наведени узорак са
аспекта испитиваних параметара ИСПУЊАВА услове прописане Законом о безбедности
хране (Сл. гласник РС 41/09), а у вези Правилника о квалитету производа од млека и
стартер култура (Сл. гласник РС бр. 33/10; Сл. гласник РС бр. 69/10 и Сл. гласник РС бр.
34/14) и Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС
бр.85/2013, 101/2013), а што је констатовано у извештају о спроведеној ванредној
контроли.
 Ванредна контролу извршења Оквирног споразума о јавној набавци – Млеко и
млечни производи, закљученог између Службе за централизоване јавне набавке и
контролу набавки и добављача „Круна Комерц“ д.о.о., XII-01 бр. 401.1-31 од 05.07.2016.
године.
Запослени у Одељењу су по налогу заменика директора Службе, извршили
контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код
корисника: ПУ „Звездара“, Београд, ул. Панте Срећковића бр. 10, ПУ „Врачар“, Београд,
ул. Бјелановићева бр. 2 и ПУ „11. Април“, Нови Београд, ул. Народних хероја 12а. Након
спроведене ванредне контроле прегледом случајних узорака артикла Пуномасни меки
сир у саламури са садржајем мин. 45% м.м у сувој материји, ПП (пластична кутија)
паковање 0,450-2кг, код наведених корисника, запослена лица из Одељења су заједно са
акредитованом лабораторијом „Центар за испитивање намирница“ д.о.о., Змаја од
Ноћаја бр. 11, Београд, извршили узорковање. Лабораторија је извршила анализу и
доставила извештај где се констатује да наведени узорак са аспекта испитиваних
параметара ИСПУЊАВА услове прописане Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС
41/09), а у вези Правилника о квалитету производа од млека и стартер култура (Сл.
гласник РС бр. 33/10; Сл. гласник РС бр. 69/10 и Сл. гласник РС бр. 34/14) и Правилника о
декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр.85/2013, 101/2013) и
Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње,
прераде и промета (Сл. гласник РС бр. 72/10), а што је констатовано у извештају о
спроведеној ванредној контроли.

Ванредна контролу извршења Оквирног споразума о јавној набавци –
Свеже месо, за партију 1. Јунеће месо, закљученог између Службе за централизоване
јавне набавке и контролу набавки и групе добављача: „Сточар Л.С.Б.“ д.о.о., „АгроПапук“ д.о.о. и „Котленик промет“ д.о.о., XII-01 бр. 401.1-36 од 21.07.2016. године
Запослени у Одељењу су по налогу директора Службе, извршили контролу
појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код Корисника
ПУ „Дечји дани“, Београд, ул: Господар Јевремова бр. 18. Након спроведене ванредне
контроле прегледом случајних узорака артикла Свеже јунеће месо, бут без костију, у
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провидној фолији, макс. тежине 5 кг по комаду, код наведеног наручиоца, запослена лица
из Одељења су заједно са акредитованом лабораторијом „Центар за испитивање
намирница“ д.о.о., Змаја од Ноћаја бр. 11, Београд, извршили узорковање. Лабораторија
је извршила анализу и доставила извештај где се констатује да наведени узорак са
аспекта испитиваних параметара ИСПУЊАВА услове прописане Законом о безбедности
хране (Сл. Гласник РС 41/09), 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), а што је констатовано у извештају о спроведеној
ванредној контроли.
 Ванредна контролу извршења Оквирног споразума о јавној набавци –
Папирна галантерија за одржавање личне хигијене, закљученог између Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки и добављача „Б2М“ д.о.о, бр. XII-01
бр. 401.1-44 од 20.06.2017. године
Запослени у Одељењу су по налогу заменика директора Службе, извршили
контролу појединачног уговора закљученог на основу наведеног оквирног споразума код
Наручиоца Градска управа града Београда, Секретаријат за опште послове, Београд, ул.
Краљице Марије бр. 1. Приликом вршења ванредне контроле запослена лица из Одељења
су да тежине узорака сложивог тоалет папира износе по узорцима: 193гр., 196,5гр.,
197гр., 181,5гр. и 185,5гр., те да исти одговарају уговореној тежини од минимум 176гр.
и да тежине узорака сложивог папирног убруса за руке износе по узорцима: 319гр.,
321гр., 324,5гр., 321,5гр. и 321,5гр., односно да тежина сваког узорка не одговара
уговореној тежини од минимум 367гр.
Након достављеног нацрта извештаја о спроведеној ванредној контроли од
стране Одељења наручилац је поступио по препорукама, односно извршио је контролу
техничких карактеристика наведеног испорученог добра и у складу са уговором захтевао
од добављача да замени неодговарајућу количину одговарајаћом.
2) АНАЛИЗА ТРЖИШТА И УГОВОРЕНИХ ЦЕНА НА ОСНОВУ
СПРОВЕДЕНИХ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЦИЉУ ФОРМИРАЊА
ПРЕПОРУЧЕНИХ ЦЕНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2018. ГОДИНИ
У извештајном периоду запослени у Одељењу су обављали активности које се
односе на анализу тржишних цена за добра која ће бити предмет централизованих јавних
набавки у 2018. години, као и упоредну анализу цена које су уговорене централизованим
јавним набавкама у 2015., 2016. и 2017. години. На основу наведених података, Одељење
је креирало базу препоручених јединичних цена у софтверској апиликацији за исказивање
потреба наручилаца града Београда, које ће се користити за одређивање процењене
вредности централизованих јавних набавки у 2018. години. Потребно је напоменути да се
ради о великом броју добара, те да је нпр. за четири централизоване јавне набавке:
канцеларијски материјал, колонијална роба, прибор за одржавање хигијене и средства за
одржавање хигијене, било потребно анализирати око 700 јединичних цена.
3)
ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА И ПРАЋЕЊЕ
ИЗВРШЕЊА УГОВОРА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА СА РАЗДЕЛА СЛУЖБЕ,
ВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА
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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 са подацима који
се односе на датуме закључења оквирних споразума и појединачних уговора, као и на
финансијске вредности на које су исти закључени. У сарадњи са ЈКП „Инфостан
технологије“ постојећи софтвер за централизоване јавне набавке је проширен модулима
који омогућавају праћење извршења појединачних уговора на основу података који уносе
наручиоци.
4)
СПРОВОЂЕЊА 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 обједињавали
извештаје који се односе на активности обављене у вези са спровођењем наведеног
интерног плана. Извештаји се достављају директору Службе најкасније до 10. у месецу
који следи по истеку тромесечја. У посматраном извештајном периоду није било пријаве
корупције и других нерегулности у поступцима јавних набавки које је спроводила Служба.
5)
АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ СА
АСПЕКТА УГОВОРЕНИХ ЦЕНА И САЧИЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ЕФЕКТИМА
ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ
У извештајном периоду запослени у Одељењу се континуирано обављали
послове који се односе на анализу цена уговорених кроз поступке централизованих јавних
набавки добара и услуга спроведених од стране Службе. Након што се поступци
централизованих јавних набавки окончају закључењем оквирних споразума између
Службе и изабраног понуђача за набавне категорије које су утврђене за централизовано
спровођење, врши се поређење уговорених цена кроз поступак централизоване јавне
набавке са тржишним ценама, поређење са ценама које су самостално уговориле
организационе јединице Градске управе, као и други директни и индиректни корисници
буџета града Београда, или са ценама уговореним претходним оквирним споразумима, а
уз осврт на актуелна тржишна кретања у периоду на који се анализа односи. Анализа се
спроводи ради сачињавања извештаја о ефектима централизованих јавних набавки за
потребе руководиоца Службе, са крајњим циљем утврђивања ефеката централизације
јавних набавки у погледу остварених уштеда.
Активности запослених у Одељењу се пре свега односе на утврђивање тржишних цена
за добра и услуге која су предмет конкретне централизоване јавне набавке на основу
релеватних података са самог тржишта или уговорених цена из претходних поступака
јавних набавки за исту врсту добара и услуга које су самостално уговорили наручиоци
града Београда. Проблеми са којима се запослени сусрећу при извршењу наведених
активности су: прибављање информација о тржишним ценама за велики број различитих
категорија добара и услуга, упоредивост добара (да ли се ради о производу истих или
сличних техничких карактеристика), избор адекватног модела анализе (поређење у
односу на: просечну тржишну цену, најнижу цену на тржишту, уговорену цену из
поступака јавних набавки које су наручиоци самостално спроводили...) и сл.
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У вези са наведеним, најкасније до краја прве половине месеца фебруара текуће
године, Кабинету градоначелника биће достављен Извештај о анализи пројектованих
уштеда у спроведеним поступцима централизованих јавних набавки у 2017. години, које
износе cca. 420.000.000,00 динара.
6)
УНАПРЕЂЕЊЕ
ТЕХНИЧКИХ
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА
ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ У СКЛАДУ СА ПОНУДОМ НА ТРЖИШТУ
У извештајном периоду у Одељењу су се извршавали и послови који се односе
на унапређење постојећих техничких карактеристика предмета централизованих јавних
набавки у складу са понудом на тржишту, као и на основу захтева појединих наручилаца.
Најчешће се вршила промена одређених техничких карактеристика и то у погледу назива
добра, амбалаже, као и јединице мере. Највећи број промена извршен је техничкој
спецификацији за централизовану јавну набавку колонијалне робе. Све промене су
извршене у софтверу за централизоване јавне набавке у сарадњи са ЈКП „Инфостан
технологије“.
7) 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.
У другој половини 2017. години, Одељење је у сарадњи са ЈКП ,,Инфостан
технологије“ учествовао у изради проширења софтверске апликације, намењене
електронском исказивању потреба појединачних наручилаца за набавним категоријама
планираним за централизовано спровођење и електронској обради достављених података
и то у делу који се односи базу добављача Службе са подацима који се односе на датуме
закључења оквирних споразума и појединачних уговора, финансијске вредности на које
су исти закључени, као и на праћење извршења појединачних уговора на основу података
који уносе наручиоци. Одељење је путем наведене апликације објављивао потребна
обавештења, информације и упутства свим појединачним наручиоцима, чиме су на
ефикаснији и целисходнији начин вршене све активности Службе 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.
Такође, током новембра месеца 2017. године представници Одељења су
одржали састанке са овлашћеним представницима свих наручилаца за чије потребе
Служба спроводи поступке централизованих јавних набавки, а у циљу обуке и начина
коришћења наведене апликације, начину исказивања потреба за добрима и услугама
планираним за централизовано спровођење у 2018. години, као и уноса података који су
потребни за праћење реализације појединачних уговора који су закључени на основу
оквирних споразума.
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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) и
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, XII-01 број 1102/2015 од 29.10.2015. године.
КАДРОВСКА СТРУКТУРА:
Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума броји укупно
четири стално запослена и једно постављено лице.
Кадровско стање у Одељењу за анализу и контролу извршења оквирних
споразума на дан сачињавања извештаја је следеће:
1.
2.
3.
4.
5.

Дејан Неговановић, дипл.инжењер - заменик директора,
Михајило Рајић, дипл. инжењер – самостални саветник,
Владимир Срећков, дипл. инжењер – саветник,
Љиљана Мартиновић, економски техничар – виши референт,
Душица Златевић, дипл. економиста – млађи сарадник
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