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РАДИОНИЦА 

„Оквирни споразум у јавним набавкама“ 
 

18. јун 2019. године 

Public aktiv, Београд 
  

 

08:30 - 09:00 

 

Долазак учесника  

 

 

Зашто се определити за оквирни споразум 
 

09:00 - 11:00 

 

 Предности оквирног споразума и предмети набавки за које је 
погодан 

 Стране у оквирном споразуму 
 Оквирни споразум са једним и више понуђача 
 Додела оквирног споразума и начини доделе појединачних 

уговора код оквирног споразума 
 Трајање појединачних уговора 
 Најчешће дилеме у пракси 

 
 

11:00 - 11:15 
 

Пауза за кафу 

 

 

Оквирни споразум са више понуђача без отварања конкуренције  
 

11:15 - 12:45 

 
 Приказ спровођења оквирног споразума кроз фазе поступка јавне 

набавке 
 Како изабрати више понуђача за закључење оквирног споразума - 

модалитети 
 Примери различитих метода за доделу појединачних уговора без 

отварања конкуренције  
 Средства обезбеђења за извршење оквирног споразума и 

појединачног уговора 
 Промена цене након закључења оквирног споразума 
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12:45 - 13:30 

 

Пауза за ручак 
 

 

Оквирни споразум са више понуђача са отварањем конкуренције 
 

13:30 - 14:45 

 

 Предмети набавки код којих је погодно отварање конкуренције 
код закључивања појединачних уговора  

 Приказ доделе уговора уз примену “мини тендера” 
 Извршење уговора у складу са оквирним споразумима  
 Оквирни споразум кроз праксу Републичке комисије 

 

14:45 - 15:00 
 

Пауза за кафу 
 

 

Оквирни споразум са једним понуђачем  

 

15:00 - 16:00 

 

 Разлика оквирног споразума са једним понуђачем и уговора о 
јавној набавци 

 Примена код централизованих јавних набавки 
 Избор понуђача са којим ће се закључити оквирни споразум  
 Предности и недостаци оквирног споразума са једним понуђачем 

 

 


