
   

 

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ 

НАБАВКИ 

 

 

 

 Одредбом члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 91/2019; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да је наручилац дужан 

да обавештење о додели уговора пошаље на објављивање у року од 30 дана од 

дана закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума, те је ставом 2. 

истог члана прописано да је наручилац дужан да тромесечно објављује збирно 

обавештење о додели уговора који су закључени на основу оквирног споразума и 

на основу система динамичне набавке, у року од 30 дана од дана истека тромесечја 

у коме су уговори закључени. 

 Имајући у виду наведену законску обавезу прописану одредбама 

члана 109. став 1. и 2. ЗЈН, Управа за заједничке послове републичких органа се 

дописом бр. 404-02-1161/21-01 од 10.06.2021. године обратила Канцеларији за 

јавне набавке, те је тражила  мишљење о томе коме припада поменута законска 

обавеза, у ситуацији када корисници централизованих јавних набавки закључују 

уговоре на основу оквирних споразума које је Управа закључила, односно да ли 

Управа има обавезу да објављује обавештења за наручиоце, кориснике 

централизованих јавних набавки.  

 Дана 28.06.2021. године Управа је примила допис Канцеларије за 

јавне набавке, која се позвала на одредбу члана 109. став 2. ЗЈН, указујући да се 

обавештење о додели уговора који су закључени на основу оквирног споразума 

објављује збирно, за све уговоре закључене у одређеном тромесечју, а не 

појединачно за сваки закључени уговор, на основу чега произлази да поменуто 

обавештење објављује наручилац који је спровео поступак јавне набавке и 

закључио оквирни споразум. 

 Објављивање збирног обавештења о додели уговора на Порталу 

јавних набавки омогућено је само наручиоцу који је спровео поступак јавне 

набавке у циљу закључења оквирног споразума, а то је Управа. 

 Дакле, наручиоци који су корисници централизованих јавних 

набавки неће моћи на Порталу јавних набавки да објављују обавештења о додели 

уговора, обустави поступка или поништењу поступка, већ ће то чинити Управа на 

начин како је наведено. 

 Напомињемо да су корисници централизованих јавних набавки 

дужни да уносе податке о закљученим уговорима у ИСЦЈН, те су, између осталих 

података, дужни да уносе и број уговора. 

 

   

У Београду, дана 07.07.2021. године 


