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1. Да ли лице које обавља послове референта за јавне набавке може да обавља и 
послове шефа рачуноводства? Којим законом је то дефинисано? 
Oдговор: У одредбама ЗЈН не постоје норме које забрањују да референт за јавне 
набавке буде истовремено и шеф рачуноводства, те будући да исто није забрањено не 
постоје повреде одредби ЗЈН уколико исто лице обавља наведена два посла. 

2. Да ли се за превоз радника на посао и са посла мора обавезно расписивати јавна 
набавка или се запосленом може одмах исплатити одређени износ на име превоза и 
да ли запослени може сам да изабере са којим ће превозником долазити на посао?  
Одговор: уколико послодавац одлучи да се организовано спроводе услуге превоза 
запослених (јер процени да то више одговара његовим интересима), мора се 
спровести јавна набавка (спроводи је, на пример, Клинички центар Ниш), а уколико се 
исплатом материјалних трошкова запосленим лицима ова обавеза не подмирује. 

3. Да ли за износе од 20,000.00 динара и мање морају обавезно да се траже 3 понуде? 
Одговор: ЗЈН вас не обавезује да за набавке овог износа (испод 500.000 динара) 
спроводите поступак који је регулисан нормама овог закона, али у сваком случају 
треба водити рачуна да ли се спроводе набавке истоврсног предмета које на 
годишњем износу прелазе овај износ, у ком случају би били дужни спроводити неки од 
поступака јавне набавке регулисан ЗЈН-ом. Уколико наведено није случај, предметна 
добра/радове/услуге прибављате наруџбеницом, с тим што сте дужни поштовати и у 
овом случају начела јавних набавки, што би значило да треба да предузмете радње из 
којих се може закључити да сте покушали да обезбедите конкуренцију у предметном 
поступку, што може бити утврђено наведеном радњом, али није и нужно (можете на 
пример телефонски или путем мејла контактирати потенцијалне понуђаче, како би их 
заинтересовали за предметну набавку, и правити писмене забелешке о истом);  

4. Да ли се може на основу цена са интернета изабрати најповољнији понуђач за набавку 
добра или услуге? 
Одговор: цена понуђача мора бити опредељена у понуди или наруџбеници. Из питања 
није јасно која би то животна ситуација била да се цена понуђача  формира на овај 
начин. Чак и да је случај о неком од изузетака од примене ЗЈН, цена је ствар пословне 
политике учесника тржишне утакмице, и требало би сваком потенцијалном понуђачу 
препустити да је определи у складу са својим пословним интересима. 

5. У финансијском плану за 2017.г., за конкретни предмет набавке наручилац је 
определио 12,000,000.00 динара. У поступку јавне набавке, који је вођен за процењену 
вредност набавке од 12,000,000.00 динара додељен је уговор у вредности од  
9,000,000.00 динара. По реализацији овог уговора наручилац, због новонасталих 
потреба, доноси одлуку о додатној набавци овог предмета процењене вредности од 



1,500,000.00 динара. Да ли је наручилац дужан да измени финансијски план и план 
јавних набавки због новонасталих потреба? 
Одговор:  Да ли наручилац има основ за коришћење преосталог дела средстава није 
питање које уређује ЗЈН, већ се односи на прописe из области финансија, односно на 
поштовање одредаба о сачињавању програма пословања и финансијског плана и 
пословања у складу са њим. 
Другим речима, уколико постоји основ да се и преостали износ планираних средстава 
потроши, наручилац нема обавезу да мења планове. У супротном, уколико сходно 
другим прописима финансијски план мора да се мења да би се стекао основ за 
спровођење набавке на износ од 1.500.000 динара, онда би се финансијски план 
морао мењати, а након тога и план  јавних набавки, пре покретања поступка. 


