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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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СИСТЕМ ДИНАМИЧНЕ НАБАВКЕ (СДН) 

Наручилац може да ОБРАЗУЈЕ СДН за предмете набавке који 

су општедоступни на тржишту и који као такви 

задовољавају његове потребе.  

• СДН може да се подели у КАТЕГОРИЈЕ добара, услуга 

или радова које су објективно одређене на основу 

карактеристика набавке која ће се спроводити у 

оквиру те категорије 

примери карактеристика категорија  највећи дозвољени обим уговора који ће се 

закључивати током трајања СДН-а или посебна територијална подручја у којима ће се ти 

уговори извршавати 

Наручилац успоставља и води СДН: 

•  искључиво ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА 

путем Портала јавних набавки 

• примењујући ПРАВИЛА РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА. 

Наручилац је дужан, ради успостављања СДН-а, да:  

• ОБЈАВИ ЈАВНИ ПОЗИВ у коме наводи да успоставља СДН и период његовог 

трајања  

• у КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ наведе најмање информације о природи и 

процењеној количини предвиђених набавки и све потребне информације у вези са 

СДН-ом, укључујући информације како се води, електронску опрему која се користи, 

као и техничке прикључке и спецификације  

• наведе ПОДЕЛУ НА КАТЕГОРИЈЕ добара, услуга или радова и карактеристике које их 

описују   

• обезбеди бесплатан, неограничен и несметан директан ПРИСТУП ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

О НАБАВЦИ електронским средствима током читавог периода трајања СДН-а 

путем Портала јавних набавки. 

Ако наручилац: 

• током трајања СДН-а измени период трајања система, дужан је да ту информацију 

објави у јавном позиву  

Члан 68. Закона о 

јавним набавкама 

(,,Службени гласник 

РС’’, бр. 91/ 2019) 

ВАЖНО! СДН је отворен за пријем свих привредних субјеката који испуњавају 

критеријуме за квалитативни избор без накнаде ТОКОМ ЦЕЛОГ ПЕРИОДА ТРАЈАЊА. 
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• оконча СДН пре рока на који је успостављен, дужан је да ту информацију објави у 

обрасцу обавештења о додели уговора. 
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КВАЛИФИКАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Током читавог периода трајања СДН-а: 

• сваки заинтересовани привредни субјект може да 

поднесе пријаву  

• сви кандидати који су примљени у СДН имају приступ 

систему. 

Који је минимални рок за подношење пријава? 

• 30 дана од дана слања на објављивање јавног позива или од дана слања позива за 

подношење пријаве када се као јавни позив користи периодично индикативно 

обавештење 

o за јавну набавку чија је процењена вредност једнака или већа од износа 

европских прагова 

• 20 дана од дана слања на објављивање јавног позива или од дана слања позива за 

подношење пријаве када се као јавни позив користи периодично индикативно 

обавештење 

o за јавну набавку чија је процењена вредност мања од износа европских прагова 

Наручилац НЕ МОЖЕ ДА ОГРАНИЧАВА број кандидата који ће бити примљени у СДН. 

Ако је наручилац поделио СДН у категорије добара, услуга или радова   дужан је да у 

документацији о набавци одреди критеријуме за квалитативни избор привредног 

субјекта за сваку категорију. 

Наручилац је дужан да: 

• изврши ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ 

у складу са критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта  

• ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ПРИЈЕМУ привредног субјекта у СДН.  

у року од десет радних дана од дана пријема пријаве  

• изузетно, рок може да се продужи на 15 радних дана ако је то оправдано у 

конкретном случају, посебно због потребе проучавања додатне документације или 

због провере да ли су испуњени критеријуми за квалитативни избор привредног 

субјекта.  

• све док се не пошаље позив за подношење понуда за прву посебну набавку у оквиру 

СДН-а, наручилац може да продужи рок за оцену пријава под условом да: 

✓ током тог продуженог рока није послао ниједан позив на подношење понуда и  

Чланови 69. и 119. 

Закона о јавним 

набавкама 
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✓ да је у документацији о набавци одредио за колико ће продужити рок за оцену 

пријава који намерава да примени.  

Наручилац може у било ком тренутку током периода трајања СДН-а од одабраних 

кандидата који су укључени у систем да захтева достављање обновљене и усклађене 

изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у року 

од пет радних дана од дана достављања захтева кандидату.  

Током читавог периода трајања СДН-а, наручилац може да затражи од понуђача и 

кандидата да доставе све доказе или део доказа о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта ради провере података наведених у изјави о 

испуњености критеријума, ако је то потребно за правилно спровођење поступка. 

Након оцене пријава, наручилац је дужан да свим привредним субјектима без 

одлагања достави ОДЛУКУ О РЕЗУЛТАТИМА ОЦЕНЕ ПРИЈАВА. 



 

 

 

 

Пројекат Подршкe даљем унапређивању 

система јавних набавки у Србији 

Грачаничка 8  

11000 Београд 

ДОДЕЛА УГОВОРА 

Сви одабрани кандидати укључени у СДН  наручилац их 

позива да ПОДНЕСУ ПОНУДУ ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ 

НАБАВКУ у оквиру система. 

• Како наручилац позива кандидате? Истовремено и 

електронским средствима. 

путем Портала јавних набавки 

• Шта позив мора да садржи?   

податке дефинисане у Прилогу 6. Закона о јавним набавкама, укључујући рок за 

подношење понуда 

обавештење да је конкурсна документација истовремено доступна на Порталу јавних 

набавки 

o у случају из члана 45. став 6. Закона о јавним набавкама (комуникација и 

размена података електронским средствима није обавезна), наручилац уз 

позив доставља конкурсну документацију, осим ако није на други начин била 

доступна одабраним кандидатима 

• Који је минимални рок за подношење понуда? 

десет дана од дана слања позива за подношење понуда 

секторски наручиоци могу да одреде рок за подношење понуда уз сагласност свих 

кандидата тако да сви имају исти рок за припрему и подношење својих понуда 

o ако не постоји сагласност о року за подношење понуда, минимални рок за 

подношење понуда је најмање десет дана од дана слања позива за 

подношење понуда.  

ВАЖНО! Наручилац НЕ МОЖЕ ДА ПРИМЕНИ одредбе члана 54. ст. 5. и 7. Закона о јавним 

набавкама (скраћење рока за подношење понуда на основу претходног информативног 

обавештења и подношења понуда електронским средствима) 

• Шта ако је СДН подељен на категорије добара, услуга или радова? Наручилац 

је дужан да позове све одабране кандидате који имају приступ категорији која 

одговара тој појединачној набавци да поднесу понуду.  

Чланови 65. и 68. и 

Прилог 6. Закона о 

јавним набавкама 

Наручилац додељује уговор о јавној набавци у оквиру СДН-а понуђачу који је ПОДНЕО 

НАЈПОВОЉНИЈУ ПОНУДУ на основу критеријума за доделу уговора који су наведени у 

документацији о набавци (јавном позиву, односно позиву за подношење пријава). 

• ти критеријуми могу прецизније да се одреде у позиву за подношење понуда 
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Рок на који је 

успостављен 

СДН 

Објављивање 

јавног позива и 

конкурсне 

документације 

Трајање СДН-а 

Током читавог периода трајања СДН-а, 

могућност провере испуњености 

критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта (обновљена и 

усклађена изјава и доказ и или део 

доказа) 

Одлука о 

пријему у 

СДН 

Могућност 

подношења 

пријава за 

пријем у СДН 

Одлука са 

образложење

м разлога због 

којих није 

призната 

квалификација 

Позив на подношење 

понуде за сваку 

појединачну набавку 

(понављање током 

трајања СДН-а) 

Додела 

уговора 

Оцена 

пријава 

Додела уговора 

понуђачу који је 

поднео најповољнију 

понуду 

ПРИМЕНА ПРАВИЛА РЕСТРИКТИВНОГ 

ПОСТУПКА 

Одлука о 

резултатима оцене 

пријава 


