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ОБУКА 
„ПОБЕДИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА“ 

 
19. фебруар 2019. године 

Public aktiv, Београд 
      

 
08:30 - 09:00 

 
Долазак учесника  
 

 

Како пронаћи јавне набавке за које сте заинтересовани 

 

09:00 - 10:30 

 
 Ко су вам купци у јавним набавкама 
 Упознајте се благовремено са плановима јавних набавки наручилаца 
 Како доћи до информација о покренутим поступцима јавних набавки 
 Како да претражујете огласе о јавним набавкама  
 Који делови конкурсне документације су најважнији за понуђаче  

 
 

10:30 - 11:00 
 
Пауза за кафу 
 

 
Како припремити и поднети прихватљиву понуду 

 

11:00 - 12:30 

 

 Како се припрема понуда  
 Како и до када да поставите питања, тражите појашњење од значаја 

за припрему понуде  
 Могућности за измене, допуне и опозив понуде 
 Која права понуђачи имају на отварању понуда 
 Приказ типичних грешака приликом подношења понуда  
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12:30 - 13:15 
 
Пауза за ручак 

 

 
Како заштити своја права 

 

13:15 - 14:45 

 
 Која права понуђачи имају док траје рок за предају понуда, а која 

након стручне оцене понуда 
 Ако је понуда одбијена, зашто је одбијена, како је спроведено 

бодовање 
 Како да поднесете жалбу и колико то кошта 
 Интересантне одлуке Републичке комисије за заштиту права 
 Када и како понуђачи могу да остваре накнаду трошкова заштите 

права 
 

14:45 - 15:00 

 

Пауза за кафу 
 

 
Реализација добијеног уговора о јавној набавци 

 

15:00 - 16:00 

 
 Извршење уговора 
 Да ли се и под којим условима може мењати цена након закључења 

уговора 
 Реализација средстава обезбеђења у случају неизвршења уговорних 

обавеза 
 Измена уговора 
 Раскид уговора 
 Негативне референце 
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