
Подршка даљем унапређивању
 система јавних набавки у Србији

Грачаничка 8 
11000 Београд

ЕУ подршка даљем унапређивању система јавних набавки у Србији

Канцеларија за јавне набавке 
у сарадњи са 

Привредном комором Србије

 
уз подршку Пројекта 

организује бесплатни вебинар за наручиоце и понуђаче:

 

КОРИШЋЕЊЕ НОВОГ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Prijava

30. јула 2020. године
Трајање вебинара: 10 – 14 сати

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову 
мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и 
евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима. 
Информацију о начину приступања добићете путем мејла до 29. јула 2020. до краја дана.

Како би што више учесника у јавним набавкама имало прилику да чује вебинар, молимо 
вас да испред ваше институције пријавити 1 особу (једну мејл адресу).

https://aplikacije.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=3682&rb=4716


Подршка даљем унапређивању
 система јавних набавки у Србији

Грачаничка 8 
11000 Београд

Агенда

10:00 – 10:15 Увод
 Представљање wебинара (Марија Марковић, Привредна 

комора Србије, Ана Симић, Канцеларија за јавне набавке, Теја 
Колар, вођа тима Пројекта)

 Нови Портал јавних набавки (Ана Симић, Канцеларија за јавне 
набавке и Деан Фиркељ, експерт Пројекта)

10:15 – 12:15 Припрема и објављивање отвореног поступка јавне набавке 
 Припрема и објављивање јавног позива и конкурсне 

документације са нагласком на најчешће грешке наручиоца
 Захтеви за појашњењем, објављивање одговора, измена 

конкурсне документације 

Припрема и подношење е-понуда у отвореном поступку
 Припрема е-понуде, припрема е-Изјаве
 Подношење понуде, измена, допуна и опозив понуде 

12:15 – 12:30 Пауза

12:30 – 14:00 Отварање понуда и стручна оцена понуда
 Јавно отварање понуда и формирање записника
 Комуникација наручиоца и понуђача након подношења понуда
 Стручна оцена понуда и сачињавање извештаја о поступку
 Одлука о додели уговора / обустави поступка

Увид у понуде и заштита права
 Подношење захтева и увид у понуде других понуђача
 е-Захтев за заштиту права 

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
 Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без 

објављивања јавног позива
 Комуникација са Канцеларијом за јавне набавке
 Припрема и слање позива за преговарање
 Примена члана 62. став 9. ЗЈН-а

14:00 Крај wебинара

Организовано у сарадњи са


