
 
 

ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ, ТАРА 2015.  
са вишедневном радионицом – „Спровођење отвореног поступка“ 

 

 

 

 
 
 
  
 

7–10. мај, 2015, Тара, хотел „Оморика” 
П Р О Г Р А М    Р А Д А  

 
I ДАН (7.5.2015. – четвртак) 

од 16.00 до 17.00 - Пријављивање учесника, подела материјала 
 (Инфо-пулт Организатора y холу хотела „Оморика”) 

 
 

17.00- 19.00  

ПЛЕНАРНИ РАД 

 НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ НАРУЧИЛАЦА И ЊИХОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ  –  у вези са:   
 испитивањем тржишта и планирањем,  
 избором адекватног поступка,  
 покретањем поступка и образовањем комисије за јавну набавку, 
 израдом конкурсне документације (одређивањем услова за учествовање у поступку јавне набавке,   
   критеријума за доделу уговора и техничких спецификација), 
 објављивањем огласа,  
 комуникацијом у јавним набавкама, 
 сачињавањем извештаја о стручној оцени понуда и доделом уговора/обуставом поступка 
 захтевом за заштиту права понуђача,  
 уговором и његовом изменом,  
 извештавањем. 

 УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОСТУПАКА ЈН У ЦИЉУ ИЗБОРА АДЕКВАТНЕ ВРСТЕ ПОСТУПКА (отворени посту-

пак и други поступци јавних набавки: рестриктивни, квалификациони, конкурентни дијалог и поступак 

јавне набавке мале вредности) 

 ПРЕДНОСТИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА 

 МОГУЋНОСТИ ПРОМЕНЕ ВРСТЕ ПОСТУПКА 
 

 
 
 

Дани јавних набавки  представљају јединствену едукацију наручилаца која Вам кроз 
предавања, практичан рад и размену искустава омогућава да на једном месту:  

 сагледате могуће грешке у јавним набавкама и сазнате начине за њихово 
превазилажење 

 разрешите дилеме око избора адекватног поступка,  

 оспособите се за спровођење отвореног поступка јавне набавке кроз радионицу, 

 уочите значај организовања централизованих јавних набавки за ефикасно и 
економично трошење јавних средстава,  

 дате свој допринос унапређењу јавних набавки. 



 

II ДАН (8.5.2015. – петак) 

РАДИОНИЦА: „Спровођење отвореног поступка” 
 

10.00 – 12.00  
 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (покретање поступка, уговор или оквирни споразум, формирање комисије за јавну 

набавку, задаци и рад комисије, одговорност и овлашћења директора и чланова комисије) 
 ПРАКТИЧАН РАД – Израда Налога за покретање поступка  

 
12.00 – 12.30 (пауза за кафу)  

 
12.30 – 14.30 

 РАД КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (садржина конкурсне документације, израда спецификација предме-
та јавне набавке, одређивање обавезних и додатних услова за учешће у поступку, средства обезбеђења)  

 ПРАКТИЧАН РАД – Одређивање додатних услова за учешће у поступку и средстава обезбеђења 
 

 
17.00 – 19.00 

 РАД КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (критеријуми за доделу уговора, пријем и стручна оцена понуда и 
додела уговора/обустављање посупка) 

 ПРАКТИЧАН РАД – Одређивање и примена критеријума за доделу уговора 
 

III ДАН (9.5.2015. – субота) 

РАДИОНИЦА: „СПРОВОЂЕЊЕ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА” 
 

10.00 – 12.00 
 ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (предмет оспоравања, рокови и одлуке наручиоца у пос-

тупку заштите права) 
 ПРАКТИЧАН РАД – Одлучивање о захтеву за заштиту права   

 
12.00 – 12.30 (пауза за кафу) 

 
12.30 – 14.30 

 ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА (плаћање уговорених обавеза, рекламације, наплата средстава 
обезбеђења и раскид уговора) 

 
 

IV ДАН (9.5.2015. – недеља) 
 

10.00 – 12.00  

ПЛЕНАРНИ РАД 
 

 ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КАКО ИХ ОРГАНИЗОВАТИ? 
 Зашто су централизоване јавне набавке корисне за наручиоце? 
 Искуства и најбоља пракса у вези са централизованим јавним набавкама у иностранству и Србији 
 Предности централизованих јавних набавки  у односу на појединачно спровођење јавних набавки 
 Могући начини организовања централизованих јавних набавки (тело за централизоване јавне набавке 

и одлука о заједничком спровођењу) 

 ОКРУГЛИ СТО – презентација и решавање конкретних проблема учесника у области јавних набавки и ди-
лема са којима лица запослена на пословима јавних набавки сусрећу у свом раду, а која могу бити ре-
зултат:  

 Недовољног познавања материје јавних набавки и  повезаних области 
 Нејасних и/или непрецизних законских одредби  
 Правних празнина  и/или лоше праксе у области јавних набавки  

 ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА 
 
 
 

 

 



 

 

ЦИЉНА ГРУПА: лица која учествују у поступку спровођења јавних набавки (директори/одговорна лица на-
ручиоца, запослени који обављају послове ЈН/ службеници за ЈН, чланови комисија за јавне набавке и лица за кон-
тролу јавних набавки)  

ИСХОД: Учесници ће се оспособити како да предвиде и превазиђу могуће грешке у јавним набавкама, да правил-
но изаберу адекватан поступак, да обезбеде ефикасно и економично трошење јавних средстава организовањем 
централизованих јавних набавки,  да самостално организују/спроведу отворени поступак јавне набавке, поступе 
по захтеву за заштиту права и прате извршење уговора.  

МАТЕРИЈАЛ: Писани материјал са темама из радионице и Радна свеска за практични рад. 

ПРЕДАВАЧИ: Професионални едукатори за јавне набавке - Марија Величковић, заменик директора Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда и Хајрија Бугујевци; Специјални саветници за 
област јавних набавки  из Образовног информатора - Дивна Петровић и Александар Пановски.   

ПРАКТИЧАН РАД У ГРУПАМА: Сa учeсницимa сe тoкoм рaдиoницe кроз практичне вежбе прoлaзи крoз свe 
aктивнoсти у отвореном  пoступку јавне набавке oд мoмeнтa дaвaњa нaлoгa зa пoкрeтaњe пoступкa дo зaкључeњa 
и извршења угoвoрa. Посебан део радионице посвећен је поступку заштите права у поступцима јавних набавки и 
искуствима и изазовима са којима се наручиоци суочавају приликом извршења уговора о јавним набавкама. 

ПРИЈАВУ УЧЕШЋА послати: e-mailom: prodaja@obrazovni.rs, на факс: 011/3286-494; или путем on-line фор-
мулара на адреси www.obrazovni.rs  

 КОТИЗАЦИЈА  За претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор” – 9.900,00 динара по учеснику  За 
непретплатнике – 19.900,00 по учеснику. Уплата котизације врши се на текући рачун НИП „Образовни информа-
тор” д.о.о. број 265-1630310006149-98, 220-31313- 49; 355-1006799-20; 285-0014063160001-95.  

Додатне информације: (011) 011/3286-489 и 063/688-095 (Александар Пановски). 

 СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА (пакет аранжман)   

Смештај учесника је у хотелу „Оморика”. Пакет аранжман обухвата: три пансиона од 7.05. (ручак) до 10.05. 
(доручак), плус додатни ручак пред полазак 10.05. у хотелу „Оморика”; боравишну таксу и осигурање; коктел до-
бродошлице; кафе у паузама предавања; пикник „СРПСКИ СТО“-заједнички ручак у природи са богатим нацио-
нал''ним менијем; излет до Мокре горе (Дрвенград), свечану вечеру; бон за ванпансионску потрошњу у износу од 
1.200,00 динара; коришћење базена, сауне и теретане у хотелу...  

 

 

 

 

Пријава смештаја (у прилогу), доставља се директно хотелу „Оморика“ на факс: 031/593-546 или 
еmailom:planinatara@ptt.rs. Додатне информације у вези смештаја: 031/593-530 (хотел „Оморика“). 

 ПРЕВОЗ УЧЕСНИКА: организовани превоз са поласцима из Новог Сада и Београда по цени од 2.500,00 дин. (по-
вратна карта), врши се преко агенције Фудекс на телефоне: 011/762-02-55, факс: 011/668-66-02, 062/805-29-55 
или мејлом: office@fudeks.rs Полазак из Новог Сада (7.5.2015. у 7.00 часова) са платоа код железничке станице, а из 
Београда (7.5.2015., у 8.30 часова) – Плава локомотива, код улаза на главну железничку станицу. Повратак са Таре 
10.5.2015. у 14.00 часова.  

  

 

Добродошли! 
 

Додатне информације у вези са Саветовањем: 
(011) 3286-489; (011) 2631 - 222; (011) 3036 – 531 

Пријавите се на време за праву едукацију!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Цене хотелског аранжмана 

Врста собе Хотел „Оморика” 

1/1 16.665,00 

1/2 14.565,00 

1/3 14.565,00 

Апартман  18.465,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


