
 
 

 
Ова активност се реализује у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“. 

Пројекат спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) у оквиру Програма „Подршка Владе 

Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, 

који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 

 

 
 

Секторски  програм  континуираног  стручног усавршавања  запослених  у  ЈЛС за 2020.  Годину 
Област: Управљање финансијама локалне самоуправе 

 
Обука: „Јавне набавке у локалној самоуправи“ 

Шифра 2020-07-0407 

12-13. март 2020. године 

Хотел „Галерија“, Матије Корвина 17, Суботица 

ДНЕВНИ РЕД 
 

Први дан - четвртак 12. март 2020. 
 

 
09:00 – 09:30 

 
Пријава и регистрација учесника 
 

09:30 – 09:45  Уводна сесија 

▪ Игор Пуцаревић, координатор пројектне компоненте, 

СКГО 

▪ Павле Карлечик, акредитовани предавач и експерт СКГО 

▪ Бранимир Благојевић, акредитовани предавач и експерт СКГО 
 

09:45 – 11:00 Решења у новом Закону о јавним набавкама и законодавство 
Европске уније у области јавних набавки  

11:00 – 11:15 

 

11:15 – 12:00  

Кафе пауза 

 

Изузеци од примене Закона о јавним набавкама  

12:00 – 13:15 Врсте поступака јавних набавки  

 

13:15 – 14:00 Ручак 

 

14:00 – 15:15 Критеријуми за квалитативни избор и критеријуми за доделу 
уговора (кафа ће бити послужена у току рада) 
 

15:15 – 15:45 Подизвођачи и ослањање на капацитете других лица 

 

15:45 – 16:30 Начини укључивања малих и средњих предузећа у јавне набавке 

 

 

  



 
 

 
Ова активност се реализује у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“. 

Пројекат спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) у оквиру Програма „Подршка Владе 

Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, 

који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 

 

Други дан – петак, 13. март 2020. 
 

  

09:30 – 10:30 Стручна оцена понуда 

 

10:30 – 11:30 Измене уговора о јавној набавци 

 

11:30 – 11:45 
 

Кафе пауза 

11:45 – 12:45 Заштита права у поступцима јавних набавки 

 

12:45 – 13:45 Уочене неправилности у спровођењу поступака јавних набавки, 

недостаци у вези са сачињавањем конкурсне документације и 

стручном оценом понуда 

 

13:45 – 14:30 
 

Ручак 
 

14:30 – 15:30 Добра пракса у вези са одређивањем техничких спецификација, 

критеријума за квалитативни избор и критеријума за доделу 

уговора (кафа ће бити послужена у току рада) 
 

15:30 – 16:00 Добра пракса у вези са заједничким спровођењем јавних набавки од 

стране више наручилаца 

 

 

16:00 – 16:30 Завршни коментари и закључци, тест за проверу знања и 

евалуација тренинга 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


