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На основу члана 105. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 91/19), 

Канцеларија за јавне набавке доноси 

ПРАВИЛНИК 

о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање 

огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки 

"Службени гласник РС", број 93 од 1. јула 2020. 

Предмет правилника 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се садржина стандардних образаца за 

објављивање огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки. 

Стандардни обрасци огласа о јавној набавци 

Члан 2. 

Огласи о јавној набавци објављују се на стандардним обрасцима. 

Стандардни обрасци огласа о јавној набавци су: 

1) Стандардни образац: Претходно информативно обавештење; 

2) Стандардни образац: Јавни позив; 

3) Стандардни образац: Обавештење о додели уговора, обустави поступка 

или поништењу поступка; 

4) Стандардни образац: Периодично индикативно обавештење; 

5) Стандардни образац: Јавни позив – секторска набавка; 

6) Стандардни образац: Обавештење о додели уговора, обустави поступка 

или поништењу поступка – секторска набавка; 

7) Стандардни образац: Обавештење о успостављању система 

квалификације; 

8) Стандардни образац: Обавештење на профилу наручиоца; 

9) Стандардни образац: Обавештење о конкурсу за дизајн; 

10) Стандардни образац: Обавештење о резултатима конкурса за дизајн; 

11) Стандардни образац: Исправка – обавештење о изменама или додатним 

информацијама; 

12) Стандардни образац: Обавештење за добровољну претходну 

транспарентност; 
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13) Стандардни образац: Обавештење о измени уговора; 

14) Стандардни образац: Обавештење за друштвене и друге посебне услуге; 

15) Стандардни образац: Обавештење за друштвене и друге посебне услуге 

– секторска набавка; 

16) Стандардни образац: Обавештење о спровођењу преговарачког поступка 

без објављивања јавног позива; 

17) Стандардни образац: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права. 

Стандардни обрасци из става 2. овог члана одштампани су уз овај правилник 

и чине његов саставни део. 

Ступање на снагу 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2020. године. 

Број 110-00-13/2020-1 

У Београду, 1. јула 2020. године 

В.д. директора, 

Сандра Дамчевић, с.р. 

Прилози 

Прилог 1 - Претходно информативно обавештење 

Прилог 2 - Јавни позив 

Прилог 3 - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу 

поступка 

Прилог 4 - Периодично индикативно обавештење 

Пролог 5 - Јавни позив - секторска набавка 

Прилог 6 - Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу 

поступка - секторска набавка 

Прилог 7 - Обавештење о успостављању система квалификације 

Прилог 8 - Обавештење на профилу наручиоца 

Прилог 9 - Обавештење о конкурсу за дизајн 

Прилог 10 - Обавештење о резултатима конкурса за дизајн 

Прилог 11 - Исправка- обавештење о изменама или додатним 

информацијама 

Прилог 12- Обавештење за добровољну претходну транспарентност 

Прилог 13 - Обавештење о измени уговора 
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Прилог 14 - Обавештење за друштвене и друге посебне услуге 

Прилог 15 - Обавештење за друштвене и друге посебне услуге - секторска 

набавка 

Прилог 16 - Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без 

објављивања јавног позива 

Прилог 17 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 
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