
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ЈЕДНОДНЕВНЕ РАДИОНИЦЕ:  
 

„ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ  
ЗА 2015. ГОДИНУ“ 

 
- Нови Сад, 15. јануар (четвртак), 2015. 

- Београд, 23. јануар (петак), 2015. 
- Ниш, 19. јануар (понедељак), 2015. 

 
ПРОГРАМ РАДА 

(Oд 9.00 до 10.00 – Евидентирање учесника и подела материјала) 
 

 
 

ПРВИ ДЕО 
 од 10.00 до 12.00 часова  

 
 НОРМАТИВНИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА НАБАВКИ 
 
 АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА ПОСЛОВАЊА - ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

o Теоријски део (Анализа финансијског плана и план пословања, Врсте предмета набавке; 
Разлози и оправданост за одређене набавке; Начин одређивања предмета набавке; Општи 
речник набавки; Контрола исправности обликовања предмета јавне набавке) 

o Практичан рад (Рад на анализи примера финансијског плана наручиоца и обликовању 
предмета набавки, Анализа вежбе и одговори на питања) 

 
 УТВРЂИВАЊЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ  

o Теоријски део (Процедуре и начин утврђивања процењене вредности набавки, Веза са 
Финансијским планом, Методе  и начини истраживања тржишта, Организација истраживања 
тржишта, Временски оквир за истраживање тржишта, Документација код наручиоца у вези 
са истраживањем тржишта, Процена ризика и контролне тачке) 

o Практичан рад (Одређивање процењене вредности набавке на примерима набавки, Анализа 
вежбе и одговори на питања) 

 
Пауза за кафу (од 12.00 до 12.30 часова)  

 
 

ДРУГИ ДЕО 
 од 12.30 до 14.00  

 
 ИЗБОР ВРСТЕ ПОСТУПКА  

o Теоријски део (Врсте поступака набавки, Одређивање врсте поступка, Контрола 
исправности одређивања врсте поступка јавне набавке) 

o Практичан рад (Избор врсте поступка набавке за примере набавки, Анализа вежбе и 
одговори на питања) 

 



 
 

Пауза за ручак (од 14.00 до 15.00 часова)  
 

 
ТРЕЋИ ДЕО 

 од 15.00 до 17.00  

 
 ИЗРАДА КАЛЕНДАРА НАБАВКИ   

o Теоријски део (Одређивање оквирних рокова за покретање  поступка, закључење и 
извршење уговора, Контрола исправности одређивања рокова) 

o Практичан рад (Израда календара набавки, Анализа вежбе и одговори на питања) 
 

 ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ И ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ 
o Практичан рад (Унос података из радне свеске у апликативни софтвер УЈН за израду Плана 

набавки, Анализа и одговори на питања) 
 

 ДИСКУСИЈА И РАЗМЕНА МИШЉЕЊА 
 

 ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА 
 
 

ЦИЉНА ГРУПА: лица која учествују у поступку израде плана набавки (лица која организују и/или 

обављају послове јавне набавке као и лица која обављају финансијско-планске и аналитичке послове). 
 

ЦИЉ ЕДУКАЦИЈЕ: Учесници ће након учешћа на радионицама бити оспособљени да са сигурношћу 
организују/спроведу поступак планирања набавки уз свеукупно сагледавање могућих ризика, сачине план 
набавки у складу са Законом о јавним набавкама и Финансијским плановима својих институција, као и за рад 
у апликативном софтверу.    
 

 МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ: Радна свеска која садржи: Пример Финансијског плана за практичан рад, 
четири практичне вежбе са пратећим упутствима за рад, Модел динамичког плана набавки. 
 

ПРЕДАВАЧИ: еминентни едукатори: експерти у области јавних набавки:  
- дипл. правник Урош Папић, специјални саветник за област јавних набавки у Образовном информатору,  
- дипл. економиста Хајрија Бугујевци, службeник зa jaвнe нaбaвкe у oпштини Приjeпoљe 

 НАЧИН РАДА: Рад по групама: Број учесника је по групи ограничен како би се постигао неопходни 
степен интерактивности. 
 

ПРИЈАВА УЧЕШЋА: Достављањем попуњене Пријаве путем: мејла: prodaja@obrazovni.rs ; факса на број: 
011/3286-494; сајта: www.obrazovni.rs 
 
 

 КОТИЗАЦИЈА: за претплатнике износи 7.400,00 дин. са ПДВ-ом по учеснику, а за oстaлe учeсникe је 
14.800,00 дин. са ПДВ-ом. У цену котизације укључен је и материјал са Радионице. Уплату котизације (по 
Предрачуну) извршити на један од текућих рачуна НИП „Образовни информатор”д.о.о: 220-31313-49 ●  
355-1006799-20 ● 285-0014063160001-95. Додатне информације: 011/3286 542  

 
 

Добродошли! 
 

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

 
Пријавите се на време за праву едукацију!  

Број места је ограничен! 
 

mailto:prodaja@obrazovni.rs
http://www.obrazovni.rs/

