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Децембар 2019. 

 

За садржину овог документа искључиво су одговорни Управа за јавне набавке и конзорцијум предвођен GIZ 

International Services и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 
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ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА 

Наручилац може да одреди да додели уговора о јавној 

набавци у следећим поступцима, техникама и инструментима 

ПРЕТХОДИ ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА: 

– отворени поступак 

– рестриктивни поступак 

– конкурентни поступак са преговарањем 

– преговарачки поступак са објављивањем 

– поступак поновног отварања конкуренције на основу закљученог оквирног 

споразума (ОС) из члана 67. став 3. тач. 2) и 3) Закона о јавним набавкама 

– додела уговора у оквиру система динамичне набавке (СДН). 

• под условом да се садржај документације о набавци, а посебно техничке 

спецификације предмета набавке могу прецизно да утврде 

Наручилац је дужан да обезбеди да се спровођење електронске лицитације документује 

у целини током свих фаза.  

ВАЖНО! Наручилац који намерава да спроведе електронску лицитацију дужан је да у 

ЈАВНОМ ПОЗИВУ или ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА наведе да се спроводи 

електронска лицитација и у документацији о набавци наведе информације из Прилога 5. 

Закона о јавним набавкама. 

Члан 71. и Прилог 5. 

Закона о јавним 

набавкама (,,Службени 

гласник РС’’, бр. 91/ 

2019) 

Предмет електронске лицитације НЕ МОГУ ДА БУДУ уговори о јавној набавци услуга или 

радова који за предмет имају ИЗВРШЕЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ПОСЛА, као што су услуге 

пројектовања у грађевинарству, а који не могу да се рангирају помоћу аутоматских 

начина оцене. 
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НАЧИН ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

Електронска лицитација се спроводи се путем Портала јавних 

набавки: 

• као електронски процес који се ПОНАВЉА 

• у коме се подносе НОВЕ НИЖЕ ЦЕНЕ или НОВЕ 

ВРЕДНОСТИ одређених елемената критеријума за доделу уговора и  

• омогућава се рангирање понуда помоћу АУТОМАТСКИХ НАЧИНА ОЦЕНЕ.   

Електронска лицитација се заснива:  

• искључиво на цени, ако се уговор додељује само на основу цене или  

• на цени и/или на новим вредностима одређених елемената критеријума за доделу 

уговора који су наведени у документацији о набавци, ако се уговор додељује на 

основу најбољег односа цене и квалитета или на основу најнижег трошка 

применом принципа трошковне ефикасности.   

Наручилац је дужан да ПОЗОВЕ СВЕ ПОНУЂАЧЕ који су поднели понуде које испуњавају 

услове за доделу уговора, на учешће у електронској лицитацији одређеног дана и у 

одређено време користећи везе, у складу са упутствима наведеним у позиву. 

• позиви се шаљу ИСТОВРЕМЕНО, електронским средствима путем Портала 

• наручилац је дужан да позив за учешће у електронској лицитацији достави посебно 

сваком понуђачу и уз позив приложи резултат почетне оцене његове понуде, не 

откривајући информације о другим понуђачима.    

• позив садржи МАТЕМАТИЧКУ ФОРМУЛУ која ће се користити у електронској 

лицитацији, да би се одредиле аутоматске промене у рангирању на основу 

понуђених нових цена или нових вредности 

– математичка формула садржи пондер свих елемената критеријума економски 

најповољније понуде који су утврђени у јавном позиву или конкурсној 

документацији, осим ако је цена једини критеријум, при чему се сви распони 

унапред своде на одређену вредност   

Члан 72. Закона о 

јавним набавкама 

Наручилац је дужан да пре почетка електронске лицитације изврши ПОЧЕТНУ ОЦЕНУ 

ПОНУДА 

• у складу са условима из конкурсне документације у погледу техничких 

спецификација, критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и 

критеријума за доделу уговора, о чему сачињава извештај о стручној оцени 

понуда 

• отварање понуда у случају када наручилац примењује електронску лицитацију 

НИЈЕ ЈАВНО. 
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– ако је допуштено подношење понуда са варијантама, за сваку варијанту се 

одређује посебна математичка формула.   

Електронска лицитација: 

• НЕ СМЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕ ИСТЕКА ДВА РАДНА ДАНА од дана слања позива за учешће 

у електронској лицитацији 

• може да се спроводи у више узастопних фаза.  

 

 

 

 

 

Путем Портала јавних набавки наручилац: 

• је ДУЖАН да током електронске лицитације свим понуђачима у тренутку било које 

промене, без одлагања, шаље податке који су потребни за одређивање 

њиховог релативног ранга у односу на друге понуђаче. 

• може понуђачима да шаље и друге информације у вези с другим понуђеним 

ценама или вредностима ако је такву могућност предвидео у документацији о 

набавци.  

• може у било ком тренутку да објави број понуђача у појединој фази лицитације.   

• НЕ СМЕ да открије идентитет понуђача до завршетка електронске лицитације. 
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ЗАВРШЕТАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

Наручилац је дужан да електронску лицитацију ЗАВРШИ на 

један или више следећих начина:   

1) у претходно ОДРЕЂЕНОМ ВРЕМЕНСКОМ ТРЕНУТКУ 

(датум и сат)   

2) када НЕМА ДОСТАВЉЕНИХ НОВИХ ЦЕНА или НОВИХ 

ВРЕДНОСТИ, које испуњавају услове у погледу унапред одређеног минималног 

смањења 

– под условом да је протекло претходно одређено време које мора да протекне 

након пријема последње понуде 

3) ЗАВРШЕТКОМ БРОЈА ФАЗА електронске лицитације које су одређене у конкурсној 

документацији.   

Ако наручилац намерава да заврши електронску лицитацију на начин под 3) у комбинацији 

са начином под 2)   дужан је да у позиву за учешће за сваку појединачну фазу електронске 

лицитације одреди време које мора да протекне након пријема последње понуде пре него 

што заврши електронску лицитацију.   

Након завршетка електронске лицитације наручилац без одлагања: 

• објављује назив и ранг свих понуђача који су учествовали у лицитацији и  

• ДОНОСИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА о јавној набавци на основу критеријума за 

доделу уговора и резултата електронске лицитације.   

Ако се електронска лицитација ПРЕКИНЕ ПРЕ ЗАВРШЕТКА због непредвиђених околности 

које су у вези са техничким разлозима  наручилац је дужан да без одлагања о томе 

обавести све учеснике. 

• може да  

– спроведе нову електронску лицитацију или  

– обустави поступак јавне набавке. 

Члан 73. Закона о 

јавним набавкама 
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