
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Конференција 
Промена парадигме у јавним набавкама: 

Вредност за новац и повећање економичности 
1-2. јун 2016. 

 
 

Београд, 12. мај 2016. 
 
У име Управе за јавне набавке позивам Вас на конференцију: “Промена парадигме у 
јавним набавкама: вредност за новац и повећање економичности” коју организује Управа 
за јавне набавке уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији која ће се одржати 1. и 2. јуна 2016. 
године, у Београду, “Клуб посланика”, Толстојева 2.    
 
Циљ конференције је да се укаже на најбоље начине за остваривање два стратешка циља 
постављена у Владином документу: „Стратегија развоја јавних набавки у Републици 
Србији, 2014-2018“: 1) како повећати вредност онога што се купује новцем пореских 
обвезника и 2) како учинити сам процес набавки економичнијим и ефикаснијим. Једна од 
кључних тема биће како применити критеријум „економски најповољније понуде“ у 
пракси и на тај начин максимизирати „вредност за новац“ у трошењу јавних средстава. На 
конференцији ће бити представљена решења која се са успехом користе у земљама са 
развијеним системима јавних набавки.  
 
Поред тога, биће разматрани и савремани механизми и инструменти за унапређење 
ефикасности процеса јавних набавки, као што су: оквирни споразуми, Е-набавке, нови 
методи преговарања итд. Посебан панел биће посвећен изналажењу делотворнијих начина 
за обезбеђивање регуларности поступака јавних набавки и посебно улози цивилног 
друштва у том процесу.     
 
Говорници су специјалисти за јавне набавке из САД (Government Procurement Law 
Program of the George Washington University in Washington, DC), као и из ЕУ: Европске 
централне банке и холандске агенције за централизоване набавке. Предвиђено је да 
учесници на скупу буду представници министарстава, највећих наручилаца, као и домаћих 
и страних компанија, међународних организација и представника цивилног друштва.   
 
У прилогу позивног писма налази се програм рада. За додатне информације и пријаву 
учешћа молимо Вас да се обратите госпођи Оливери Рајковић, Управа за јавне набавке, 
путем E-maila: olivera.rajkovic@ujn.gov.rs или телефоном: 011 2888 712.  
 
Срдачан поздрав,  
 
Предраг Јовановић 
Директор  
Управа за јавне набавке 
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