
 

 

Канцеларија за јавне набавке 

Немањина 22-26, 11000 Београд 

 

На основу члана 180. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , бр. 

91/2019), члана 4. став 2. тачка 3) и члана 7. Правилника о мониторингу над применом 

прописа о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 93/2020) подносим,  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

Обавештавам Вас да следећи наручиоци (субјекти мониторинга) нису испунили своје 

обавезе из члана 49. става 2. и става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ , бр. 91/2019), које се тичу доношења и објављивања на својој интернет страници 

посебног акта којим би ближе уредили начин планирања, спровођења поступка јавне 

набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, 

обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења 

набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних 

услуга. 

Недоношење оваквог акта повећава могућност да наведени субјекти нису поступали 

законито и целисходно приликом планирања јавних набавки и набавки на које се Закон 

не примењује, приликом њиховог спроовођења и праћења извршења уговора. Стога је 

неопходно да Канцеларија за јавне набавке, као надлежни орган, спроведе поступак 

ванредног мониторинга у односу на наведене субјекте, како у погледу непоштовања 

обавезе да се наручиоци благовремено донесу интерне акте, тако и у погледу набавки 

које су планирали, спроводили или реализовали у периоду од 1.7.2020. до данас. 

Канцеларија за јавне набавке већ поседује податке о набавкама које су планиране или 

спровођене у наведеном периоду, о врстама поступака, предмету набавки и њиховој 

вредности, или их на основу својих овлашћења може прибавити од наручилаца, тако да 

ови подаци нису посебно достављени уз ово обавештење, у смислу одредаба члана 9. ст. 

3. и члана 103. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2016 и 95/2018).   

Подносилац обавештења је дошао до информација о томе да посебни акти нису донети 

непосредним увидом у садржај званичних интернет презентација, као и на основу 

одговора на упућене захтеве за приступ информацијама од јавног значаја.  

 



 

 

1. Министарство унутрашњих послова – Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови 

Београд 

2. Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре – Немањина 22-26, 

11000 Београд 

3. Министарство рударства и енергетике – Немањина 22-26, 11000 Београд 

4. Министарство финансија – Кнеза Милоша 9, 11000 Београд 

5. Министарство одбране – Бирчанинова 5, 11000 Београд 

6. Министарство здравља – Немањина 22-26, 11000 Београд 

7. Републички фонд за здравствено осигурање – Јована Мариновића 2, 11040 

Београд 

8. Национална служба за запошљавање - Светозара Марковића 37, 34000 Крагујевац 

9. ЈП „Србијагас“ - Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад 

10. ЈП „Србијашуме“ – Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд 

11. ЈП „Путеви Србије“ – Булевар краља Александра 282, 11050 Београд 

12. ЈП „Пошта Србија“ – Таковска 2, 11120 Београд 

 

Транспарентност Србија 

Милош Ђорђевић 

Београд 

03.12.2020. 

 


