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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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ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ 

ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ 

Јавни наручиоци обавезни су да пошаљу на објављивање на 

Портал јавних набавки ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, 

ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА код: 

• закључења уговора о јавној набавци У РОКУ ОД 30 

ДАНА од дана закључења 

• закључења оквирног споразума У РОКУ ОД 30 ДАНА од 

дана закључења  

• закључења уговора на основу оквирног споразума / 

система динамичне набавке 

– тромесечна објава збирног обавештења о додели 

уговора У РОКУ ОД 30 ДАНА од дана истека тромесечја у коме су уговори 

закључени. 

• окончања система динамичне набавке 

– ако СДН ОКОНЧА ПРЕ РОКА НА КОЈИ ЈЕ УСПОСТАВЉЕН, јавни наручилац је 

ДУЖАН да ту информацију објави у обрасцу обавештења о додели уговора 

• обуставе или поништења поступка У РОКУ ОД 30 ДАНА од дана коначности одлуке 

о обустави или поништењу поступка јавне набавке. 

Јавни наручиоци који доделе уговор о јавној набавци за друштвене и друге посебне услуге 

 објављују на Порталу јавних набавки обавештење о додели уговора које садржи податке 

из Прилога 4. Део З Закона о јавним набавкама. 

Чланови 68., 75. и 109. 

Закона о јавним 

набавкама (,,Службени 

гласник РС’’, бр. 91/ 

2019) 

Упутство о начину 

слања и објављивања 

огласа о јавној набавци 
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ 

ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – СЕКТОРСКИ НАРУЧИОЦИ 

Секторски наручиоци обавезни су да пошаљу на објављивање 

на Портал јавних набавки ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, 

ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА код: 

• закључења уговора о јавној набавци У РОКУ ОД 30 

ДАНА од дана закључења 

• закључења оквирног споразума У РОКУ ОД 30 ДАНА од 

дана закључења  

• закључења уговора на основу оквирног споразума / 

система динамичне набавке 

– тромесечна објава збирног обавештења о додели уговора У РОКУ ОД 30 ДАНА 

од дана истека тромесечја у коме су уговори закључени. 

• окончања система динамичне набавке (СДН) / система квалификације  

– ако СДН ОКОНЧА ПРЕ РОКА НА КОЈИ ЈЕ УСПОСТАВЉЕН, секторски наручилац је 

ДУЖАН да ту информацију објави у обрасцу обавештења о додели уговора 

– ако СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ОКОНЧА ПРЕ РОКА НА КОЈИ ЈЕ УСПОСТАВЉЕН, 

секторски наручилац је ДУЖАН да ту информацију објави у обрасцу обавештења 

о додели уговора 

• обуставе или поништења поступка У РОКУ ОД 30 ДАНА од дана коначности одлуке 

о обустави или поништењу поступка јавне набавке. 

Секторски наручиоци који доделе уговор о јавној набавци за друштвене и друге посебне 

услуге  објављују на Порталу јавних набавки  обавештење о додели уговора које садржи 

податке из Прилога 4. Део З Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 

Чланови 68., 69., 75. и 

109. Закона о јавним 

набавкама 

Упутство о начину 

слања и објављивања 

огласа о јавној набавци 


