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СЕМИНАР 
„Корак по корак у спровођењу отвореног поступка по Новом ЗЈН“ 

 
14. фебруар 2019. године 

Public aktiv, Београд 
      

 
08:30 - 09:00 

 

Долазак учесника  
 

 

Припрема и спровођење отвореног поступка 

 

09:00 - 10:30 

 
 Новине код покретања поступка  
 Припрема и објављивање конкурсне документације, измене, допуне 
 Када се по Новом ЗЈН-у објављују одговори на питања понуђача 
 Комуникација у поступку јавне набавке 
 Примена различитих рокова за подношење понуда 
 Новине код обликовања предмета јавне набавке по партијама 
 Заштита права на конкурсну документацију - нови рокови 

 
 

10:30 - 11:00 
 
Пауза за кафу 
 

 
Садржина конкурсне документације 

 

11:00 - 12:30 

 

 Основи за искључење 
 Критеријуми за избор привредног субјекта 
 Техничке спецификације 
 Критеријуми за доделу уговора  
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12:30 - 13:15 
 
Пауза за ручак 

 

 
Избор учесника и стручна оцена понуда 

 

13:15 - 14:45 

 
 Подношење, пријем и отварање понуда 
 Доказивање испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта 
 Стручна оцена понуда и сачињавање извештаја о поступку јавне 

набавке 
 Доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка 
 Заштита права у фази након доношења одлуке којом се окончава 

поступак  
 

14:45 - 15:00 

 
Пауза за кафу 
 

 
Реализација уговора о јавној набавци 

 

15:00 - 16:00 

 
 Услови за закључење уговора о јавној набавци и оквирног споразума 
 Извршење и измене уговора о јавној набавци 
 Раскид и поништење уговора о јавној набавци 
 Чување документације у поступку јавне набавке 
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