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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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ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Оквирни споразум је споразум између 

• ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ НАРУЧИЛАЦА и  

• ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ПОНУЂАЧА,  

којим се утврђују услови и начин доделе уговора током 

периода важења оквирног споразума, посебно у погледу цене 

и где је прикладно количине. 

ВАЖНО! Оквирни споразум и уговор закључен на основу 

оквирног споразума не може да се користи на начин којим би се спречила, ограничила или 

нарушила конкуренција и једнакост понуђача.  

Када наручилац може да закључи оквирни споразум?  

• Након спроведеног поступка јавне набавке прописаног Законом о јавним набавкама. 

Колико оквирни споразум може да траје?  

• може да траје до ЧЕТИРИ ГОДИНЕ. 

• Изузетак! Може да траје дуже у посебно оправданим случајевима који су у вези са 

предметом јавне набавке, које наручилац мора да образложи.   

• уговор о јавној набавци који се закључује на основу оквирног споразума мора да се 

закључи пре истека рока важења оквирног споразума  

– трајање уговора који се закључује на основу оквирног споразума не мора да се 

подудара са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може да траје краће 

или дуже време 

Ко може да закључи уговоре о јавној набавци на основу оквирног споразума? 

• наручиоци који су закључили оквирни споразум,  

• наручиоци у чије име је оквирни споразум закључен,  

• наручиоци за које се из документације о набавци јасно може да утврди да им је 

оквирни споразум намењен. 

 

 

 

Уговор о јавној набавци закључен на основу оквирног споразума НЕ МОЖЕ ДА САДРЖИ 

СУШТИНСКЕ ИЗМЕНЕ УСЛОВА утврђених у том споразуму.  

 

Чланови 66., 109. и 151. 

– 153. Закона о јавним 

набавкама (,,Службени 

гласник РС’’, бр. 91/ 

2019) 
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Наручилац је дужан да: 

• за сваки закључени оквирни споразум пошаље на објављивање ОБАВЕШТЕЊЕ О 

ДОДЕЛИ УГОВОРА у року од 30 дана од дана закључења оквирног споразума.  

• ТРОМЕСЕЧНО ОБЈАВЉУЈЕ ЗБИРНО ОБАВЕШТЕЊЕ о додели уговора који су 

закључени на основу оквирног споразума, у року од 30 дана од дана истека 

тромесечја у коме су уговори закључени.  

Изузетно, наручилац не мора да објави одређене податке о додели оквирног споразума 

ако би њихово објављивање било противно одредбама Закона о јавним набавкама или на 

други начин било противно општем интересу, ако би нанело штету оправданим пословним 

интересима одређеног привредног субјеката или би могло да доведе до повреде 

конкуренције на тржишту.  

За уговоре који се закључују на основу оквирног споразума, није неопходан извештај о 

поступку јавне набавке.  

Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци на основу оквирног споразума и пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Уговор на основу оквирног споразума закључује се у ПИСАНОЈ ФОРМИ, а исто правно 

дејство може да има и наруџбеница, ако садржи све битне елементе уговора. 
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ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ 

Оквирни споразум закључен са једним понуђачем  уговор се 

закључује у границама УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ОКВИРНИМ 

СПОРАЗУМОМ. 

– наручилац може при закључењу уговора од 

понуђача да затражи у писаној форми да допуни 

своју понуду  подацима за реализацију уговора ако је то неопходно. 

 

 

 

 

ВАЖНО! У року од 30 дана од дана закључења оквирног споразума, наручилац је дужан 

да пошаље на објављивање ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА. 

Члан 67. и 109. Закона 

о јавним набавкама 

Наручилац 

спроводи 

један од 

поступака 

јавне 

набавке 

Закључење 

оквирног 

споразума са 

одабраним 

понуђачем 

Закључење 

уговора у 

границама 

услова 

предвиђених 

оквирним 

споразумом 

Наручилац може да 

затражи допуну 

понуде  подацима 

за реализацију 

уговора ако је то 

неопходно 

Објављивање 

обавештења 

о додели 

уговора 
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ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СА ВИШЕ ПОНУЂАЧА 

Ако се оквирни споразум закључује са више понуђача: 

• наручилац је дужан да у јавном позиву наведе са 

колико понуђача закључује оквирни споразум.  

•  документација о набавци мора да садржи: 

– објективне услове за избор понуђача из оквирног 

споразума са којим ће бити закључен уговор на основу оквирног споразума 

– критеријуме за доделу уговора у ситуацијама закључења уговора са поновним 

отварањем конкуренције међу понуђачима или делимично без и делимично са 

поновним отварањем конкуренције. 

Ако не добије унапред одређени број понуда које испуњавају услове за доделу оквирног 

споразума, наручилац МОЖЕ ДА ЗАКЉУЧИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И СА МАЊИМ БРОЈЕМ 

ПОНУЂАЧА, односно са једним понуђачем. 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

1. Према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, БЕЗ ПОНОВНОГ 

ОТВАРАЊА КОНКУРЕНЦИЈЕ међу понуђачима 

• ако су у оквирном споразуму одређени сви услови за испоруку добара, пружање 

услуга или извођење радова и објективни услови за избор понуђача из оквирног 

споразума који ће извршавати уговор. 

2. ПОНОВНИМ ОТВАРАЊЕМ КОНКУРЕНЦИЈЕ међу понуђачима 

• ако оквирним споразумом нису утврђени сви услови за испоруку добара, пружање 

услуга или извођење радова  

3. ДЕЛИМИЧНО БЕЗ поновног отварања конкуренције, ДЕЛИМИЧНО СА ПОНОВНИМ 

ОТВАРАЊЕМ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

• ако су у оквирном споразуму одређени сви услови за испоруку добара, пружање 

услуга или извођење радова, и  

• ако је наручилац у документацији о набавци за оквирни споразум предвидео 

објективне критеријуме према којима се утврђује када ће спроводити поновно 

отварање конкуренције и навео услове из оквирног споразума који могу да буду 

предмет поновног отварања конкуренције.    

ВАЖНО! У року од 30 дана од дана закључења оквирног споразума, наручилац је дужан 

да пошаље на објављивање ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА. 

Чланови 66., 67., 71., 

74. и 109. Закона о 

јавним набавкама 
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Поновно отварање конкуренције из 2. и 3.  на основу услова из оквирног споразума и ако 

је потребно прецизније дефинисаних услова или других услова наведених у 

документацији о набавци за оквирни споразум, при чему је наручилац дужан да:  

• за сваки појединачни уговор који додељује упути ПИСАНИ ПОЗИВ СВИМ 

ПОНУЂАЧИМА са којима је закључио оквирни споразум да поднесу понуду  

• за сваки појединачни уговор који додељује предвиди ДОВОЉНО ДУГ РОК за 

подношење понуда, узимајући у обзир факторе као што су сложеност предмета 

набавке и време потребно за припрему и сачињавање понуда  

• обезбеди да се ПОНУДЕ које се подносе у писаној форми НЕ ОТВОРЕ ПРЕ ИСТЕКА 

РОКА за подношење понуда 

• ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА понуђачу који је поднео најповољнију понуду 

на основу критеријума за доделу уговора који су били одређени у документацији о 

набавци за оквирни споразум 

– одлуку о додели уговора наручилац објављује на Порталу јавних набавки.  

У поступку поновног отварања конкуренције, наручилац може да одреди да додели уговора 

о јавној набавци претходи ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА или да се поновно отварање 

конкуренције за појединачне уговоре одвија на основу АЖУРИРАНИХ КАТАЛОГА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пројекат Подршкe даљем унапређивању 

система јавних набавки у Србији 

Грачаничка 8  

11000 Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Више информација о оквирном споразуму налази се у “Смерницама за оквирне споразуме” које су 

израђене у оквиру Пројекта (http://eupodrska.ujn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/01/Smernice-OS.pdf). 

Закључење 

уговора 

Наручилац спроводи један од поступака 

јавне набавке 

Закључење оквирног споразума са 

одабраним понуђачима 

Без поновног 

отварања 

конкуренције  

Поновно 

отварање 

конкуренције  

Делимично 

без, 

делимично са 

поновним 

отварањем 

конкуренције 

На основу услова из ОС-а и ако је потребно 
прецизније дефинисаних услова или других 

услова наведених у документацији о 
набавци за ОС 

Писани позив свим понуђачима 

Подношење понуда 

Одлука о додели уговора 

Објављивање 

обавештења 

о додели 

уговора 

http://eupodrska.ujn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/01/Smernice-OS.pdf

