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На основу члана 105. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19),
Канцеларија за јавне набавке, доноси
УПУТСТВО
о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци
1. Овим упутством уређује се начин слања и објављивања огласа о јавној набавци, као и друга питања
од значаја за објављивање огласа о јавној набавци.
2. Огласи о јавној набавци објављују се на стандардним обрасцима, чија је садржина утврђена
прописом којим се уређује садржина стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко
Портала јавних набавки.
Огласи о јавној набавци се објављују преко Портала јавних набавки.
3. Портал јавних набавки наручиоцима омогућава електронско састављање и слање на објављивање
огласа о јавној набавци на стандардним обрасцима.
Електронско састављање огласа о јавној набавци подразумева унос података путем апликације на
Порталу јавних набавки.
Наручиоци уносе захтеване податке из стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци у
поља за то предвиђена која нуде избор између понуђених опција или захтевају унос информација.
Наручилац уноси тачне и истините податке.
Након уноса података захтеваних за састављање огласа наручилац путем Портала јавних набавки
креира оглас о јавној набавци на стандардном обрасцу и шаље га на објављивање на Портал јавних набавки.
Након уноса података захтеваних за састављање огласа о јавној набавци из члана 105. став 1. тач. 1)–
4) Закона о јавним набавкама, у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од
5.000.000 динара, наручилац шаље огласе на објављивање и на Портал службених гласила Републике
Србије и база прописа, у форми за објављивање која је доступна на Порталу јавних набавки.
Огласи из става 6. ове тачке, које наручилац објављује на Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа, не шаљу се путем Портала јавних набавки.
4. Оглас о јавној набавци објављује се на Порталу јавних набавки наредног дана од дана слања огласа
ако је оглас састављен и послат на објављивање до 20.00 сати.
Без обзира на дан састављања огласа о јавној набавци, наручилац може да бира дан слања огласа на
објављивање, који може бити исти или наредни дан од дана састављања огласа.
дан.

Дан састављања, дан слања и дан објављивања огласа о јавној набавци може бити радни дан и нерадни

Исправке или повлачење огласа о јавној набавци као и припадајуће документације, ако постоји, могући
су најкасније до 20.00 сати дана који претходи дану објављивања огласа о јавној набавци.
Изузетно од става 1. ове тачке, обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објављује се на
Порталу јавних набавки истог дана када је послато на објављивање.
5. Огласи о јавној набавци за јавне набавке чија је процењена вредност једнака или већа од износа
европских прагова објављују се и у „Службеном листу Европске уније”.
Подаци из става 1. ове тачке шаљу се Канцеларији за публикације Европске уније, а бесплатно се
објављују на стандардним обрасцима.
Састављање и слање огласа из става 1. ове тачке на објављивање у „Службеном листу Европске уније”
спроводи се искључиво путем Портала јавних набавки, у складу са тачком 4. овог упутства.
Дан слања огласа из става 1. ове тачке на објављивање на Порталу јавних набавки сматра се даном
слања огласа о јавној набавци на објављивање у „Службеном листу Европске уније”.
Наручилац се путем Портала јавних набавки обавештава о пријему огласа, о објављивању огласа,
датуму слања и датуму објављивања огласа о јавној набавци.
Оглас о јавној набавци који је послат на објављивање Канцеларији за публикације Европске уније” не
објављује се на Порталу јавних набавки пре објављивања у „Службеном листу Европске уније”.
Изузетно од става 6. ове тачке, оглас о јавној набавци објављује се на Порталу јавних набавки ако се
наручилац не обавести о објављивању огласа у року од 48 сати од пријема обавештења о пријему огласа у
складу са ставом 5. ове тачке.
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Оглас о јавној набавци објављен на Порталу јавних набавки садржи само податке из огласа који је
послат Канцеларији за публикације Европске уније или је објављен на профилу наручиоца и у њему се
наводи датум слања огласа Канцеларији за публикације Европске уније или датум објављивања огласа на
профилу наручиоца.
Оглас из става 1. ове тачке објављује се у „Службеном листу Европске уније” у целости на српском
језику и ћириличком писму и искључиво тај текст огласа представља веродостојан текст огласа о јавној
набавци.
Важни елементи огласа о јавној набавци објављују се на свим службеним језицима Европске уније.
Наручилац који намерава да објави у „Службеном листу Европске уније” оглас о јавној набавци за јавне
набавке чија је процењена вредност мања од износа европских прагова, поступа у складу са овом тачком.
Ова тачка не примењује се на обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања
јавног позива и обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.
6. Сваки оглас о јавној набавци, припадајућа документација као и остали документи који се јавно
објављују, остају јавно доступни на Порталу за преглед и преузимање корисницима Портала најмање пет
година од дана објављивања огласа о јавној набавци, након којег периода се архивирају.
Сваки оглас о јавној набавци и припадајућа документација доступни су у архиви Портала јавних
набавки за преглед и преузимање надлежним органима најмање пет година од дана објављивања.
7. Огласе о јавној набавци за поступке јавних набавки који су покренути у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручиоци објављују на Порталу јавних
набавки чији је рад усклађен са одредбама тог закона.
8. Ово упутство ступа на снагу 1. јула 2020. године, осим одредаба тачке 5. овог упутства које се
примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији.
Број 011-00-55/2020-1
У Београду, 1. јула 2020. године
В.д. директора,
Сандра Дамчевић, с.р.
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