Aneks 1. Postupci poverljivih nabavki u Ministarstvu odbrane – sada i ranije
Poređenje (novog) postupka nabavki iz oblasti odbrane i bezbednosti i (starog) postupka nabavki
sredstava posebne namene
Zakon o javnim nabavkama (2013)
Uredba o sredstvima
Nabavke iz oblasti odbrane i
Javne nabavke iz oblasti odbrane
bezbednosti na koje se ne primenjuje posebne namene (2008)
i bezbednosti
Zakon

Predmet
nabavke

 Predmeti iz člana 127 (JNOB) za
koje su sklopljeni međ. ugovori
 Naoružanje i vojna oprema
 Nabavke neophodne isključivo za
 Bezbednosno osetljiva oprema
potrebe obaveštajnih aktivnosti
 Dobra, usluge, radovi direktno
 Nabavke koje se sprovode u
povezani sa vojnom ili
inostranstvu, za operativne
bezbednosno osetljivom
potrebe
opremom ili postrojenjima
 Nabavke u okviru programa
 Usluge i radovi isključivo u
saradnje u istraživanju i razvoju
odbrambene svrhe
novog proizvoda
 Bezbednosno osetljivi radovi i
 Predmet javne nabavke čija zaštita
usluge
je od ključne važnosti za
bezbednost

Sva pokretna i nepokretna
sredstva koja se koriste u
MO za vojne potrebe,
potrebe odbrane, potrebe
VBA i VOA i poverljivog su
karaktera

Ko sprovodi
postupak?

Vlada uz obaveštavanje
nadležnog odbora NSRS

Ministar odbrane i komisija
koju on odredi

Koji je tip
postupka
moguć?

 Restriktivni postupak
 Pregovarački postupak sa
objavljivanjem poziva za
podnošenje ponuda
Nije regulisano zakonom
 Drugi postupci ako ispunjavaju
uslove propisane Zakonom ili
Uredbom Vlade

 Prikupljanje pismenih
ponuda
 Neposredna pogodba

Kojim se
kriterijumima
vodi
naručilac?

Sprečavanje postojanja sukoba
interesa, obezbeđivanje
konkurencije i neodstupanje od
uporedive tržišne cene

Obezbeđivanje
ekonomičnosti i efikasnosti
upotrebe budžetskih
sredstava; kvalitet, cena i
troškovi održavanja

Nije regulisano zakonom

Nije regulisano zakonom

Izveštavanje o Godišnji izveštaj o izvršenim
Godišnji izveštaj o izvršenim JNOB i
sprovedenim JNOB i NOB koji se podnosi Vladi i NOB koji se podnosi Vladi i
nabavkama nadležnom odboru NSRS
nadležnom odboru NSRS

Sadržina
izveštaja






Podaci o predmetu nabavke
Način sprovođenja postupka
Podnete ponude
Kriterijum za izbor
najpovoljnije ponude
 Podaci o zaključenom ugovoru
 Podaci o dobavljaču
+ Vlada dodatno propisuje formu
i sadržinu ovog izveštaja.






Podaci o predmetu nabavke
Način sprovođenja postupka
Podnete ponude
Kriterijum za izbor najpovoljnije
ponude
 Podaci o zaključenom ugovoru
 Podaci o dobavljaču
+ Vlada dodatno propisuje formu i
sadržinu ovog izveštaja.

Ministarstvo vodi
evidenciju putem godišnjih
izveštaja koji se dostavljaju
Kabinetu ministra odbrane






Redni broj nabavke
Predmet nabavke
Vrednost
Naziv organizacione
jedinice MO i VS

