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ПРЕДГОВОР 

 

Након првог издања ПРИРУЧНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ из 2014. 

године, прописи на основу којих је састављано претрпели су измене, што 

је довело до потребе приређивања новог, измењеног и допуњеног из-

дања. Тако је  Закон о јавним набавкама током 2015. године измењен 

два пута, а измене су претрпела и бројна подзаконска акта. Због измена 

прописа на које упућујемо кроз садржај овог издања, али и потребе да 

се измене акти и радње наручилаца и понуђача кроз цео процес јавних 

набавки, пред вама је у том смислу ажуриран Приручник.    

Циљ приручника је да помогне наручиоцима и понуђачима у при-

мени великог броја прописа и постизању жељеног циља – извршења 

набавке која задовољава потребе наручиоца са једне стране, односно 

добијања посла на тендеру под једнаким условима за сваког понуђача, 

са друге стране. 

Приручник за спровођење јавних набавки се састоји из два дела:  

– штампаног издања, које прати све фазе у поступку јавне наба-

вке, и  

– CD-а, који садржи прописе, упутства, мишљења и моделе  доку-

ментације која се користи у току поступка јавне набавке.  

Приручник садржи и три примера поступка јавне набавке: канце-

ларијског материјала, осигурања имовине и лица и санације крова 

установе, почев од доношења плана јавних набавки, преко спровођења 

поступка до закључења уговора о јавној набавци и извештавања. 

Намера нам је да садржаје овог приручника пратимо и надаље 

ажурирамо, у складу са изменама прописа који регулишу ову област, и 

да га допуњујемо новим моделима добре праксе.   

У нади да ће Вам овај приручник помоћи у  раду, позивамо Вас да 

нам примедбе и предлоге за његова нова издања шаљeте на адресу: 

HTpravna@obrazovni.rsTH. 
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