
 

ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ  

 

 

 

1. Подносилац захтева за спровођење поступка набавке: 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Контакт (име и презиме, e-mail, телефон): 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Заводни број захтева: _____________ и датум захтева: _____________.  

 

4. Предмет набавке: _________________________________________________________  

 

(Образложење потребе за наведеним предметом набавке и да ли се иста обликује по 

партијама, као и да ли је у питању мешовита набавка) 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Техничке спецификације: у Прилогу  

(Образложење потребних техничких спецификација и количина, техничких прописа и 

стандарда који се примењују, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и слично. Ако се захтева достављање узорака/модела за 

потребе тестирања – техничка спецификација предмета јавне набавке мора садржати и 

све елементе тестирања, то јест параметре који се проверавају при стручној оцени 

понуда, односно оцени испуњености техничких карактеристика) 

 

6. Набавка је планирана у Плану јавних набавки наручиоца под редним бројем:___.  

 

7. Процењена укупна вредност набавке и процењена вредност по партијама:                             

___________________________________________________________________________ 

 

8. Период за који се врши набавка: ___________________________.  

 

9. Ако се набавком додељује вишегодишњи уговор, навести вредност по годинама за 

сваку годину: 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Ниво хитности набавке (низак, средњи, висок): ________________________.  

 

(Образложење за висок ниво хитности набавке, посебно ако се ради о преговарачком 

поступку из члана 61. став 1. тач. 1) и 2) Закона) 

___________________________________________________________________________ 

 



11. Који је разлог за покретање набавке (oписати тренутну ситуацију, проблем, 

недостатак и сл. и навести којим би ризицима наручилац могао бити изложен због 

недостатка захтеваног добра/услуге/радова) 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Да ли постоје друге могућности за решавање наведеног проблема (ако постоје, 

навести разлоге због којих нису одабране) 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Да ли су при изради техничких спецификација узети у обзир критеријуми 

приступачности за лица са инвалидитетом или да решење буде прилагођено за све 

кориснике, као и обавезно поштовање свих мера, стандарда и прописа у области 

безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, односно адекватно 

смањење потрошње енергије – енергетска ефикасност 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Подаци о претходној набавци (број набавке, важење уговора, заводни број захтева 

на основу ког је закључен уговор и сл.): 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Ако је потребно, навести предлог критеријума за избор/критеријума за доделу 

уговора везаних за поступак набавке: 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Предлог потенцијалних привредних субјеката којима би се упутио позив, са 

образложењем (ако се спроводи преговарачки поступак јавне набавке или јавне 

набавке добара и услуга испод вредности од 10.000.000 динара): 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Предлог чланова комисије за јавну набавку: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подносилац захтева                          САГЛАСАН                         

 

(потпис подносиоца)               (потпис одговорног лица)  

 

 


