
 

 Подршка даљем унапређивању 

 система јавних набавки у Србији 

Грачаничка 8  

11000 Београд 

ЕУ подршка даљем унапређивању система јавних набавки у Србији 

 

Канцеларија за јавне набавке  

уз подршку Пројекта  

организује вебинар за наручиоце и понуђаче: 

  

НОВИ ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Систем динамичне набавке и електронски каталог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. и 7. октобра 2020. године 

Zoom платформа 

 

 

 

 

 



 

 Подршка даљем унапређивању 

 система јавних набавки у Србији 

Грачаничка 8  

11000 Београд 

Агенда – први дан 

10:00 – 12:15 Увод (Ана Симић, Канцеларија за јавне набавке, Теја Колар, вођа 

Пројекта) 

− Представљање вебинара 

 Систем динамичне набавке и електронски каталог (Теја 

Колар) 

− Шта је систем динамичне набавке (СДН) 

− Предности СДН-а за наручиоце и привредне субјекте у односу 
на „класични“ поступак јавне набавке 

− Како се успоставља и води СДН  

− Трајање СДН-а, категорије и остале карактеристике СДН-а 

 
− Шта је електронски каталог 

− Када се користи понуда у форми е-каталога и зашто  

− Предности е-каталога за наручиоце и понуђаче 

 Практични пример система динамичне набавке и е-каталога 
на Порталу јавних набавки (Деан Фиркељ, експерт пројекта и Ана 

Симић, Канцеларија за јавне набавке) 

наручиоци 

− Припрема е-каталога од стране наручиоца (основни и додатни 

елементи, унос позиција) 

− Припрема система динамичне набавке на Порталу 

− Унос е-каталога и објављивање јавног позива 

12:15 – 12:30 Пауза 

12:30 – 14:00 
Практични пример (наставак) 

понуђачи 

− Попуњавање е-каталога  

− Припрема и подношење пријаве за учешће у СДН са 

попуњеним е-каталогом 

наручиоци 

− Отварање пријава и записник о отварању пријава 

− Стручна оцена пријава пристиглих у року одређеном за прве 

пријаве 

− Одлука о резултатима оцене пријава  

− Приступ кандидата СДН-у 

14:00 Крај првог дана wебинара 

 



 

 Подршка даљем унапређивању 

 система јавних набавки у Србији 

Грачаничка 8  

11000 Београд 

Агенда – други дан 

10:00 – 10:30 Рекапитулација првог дана и одговори на питања (Деан 

Фиркељ, експерт пројекта и Ана Симић, Канцеларија за јавне набавке, 
Теја Колар, вођа Пројекта) 

10:30 – 12:15 Практични пример система динамичне набавке и е-каталога 

на Порталу јавних набавки (Деан Фиркељ, експерт пројекта и Ана 
Симић, Канцеларија за јавне набавке) 

наручиоци 

− Припрема е-каталога од стране наручиоца за потребе 

појединачне набавке у оквиру СДН-а  

− Припрема позива за подношење понуда за појединачну 

набавку у оквиру СДН-а 

− Унос е-каталога и слање позива  

понуђачи 

− Попуњавање е-каталога  

− Припрема и подношење понуде за појединачну набавку у 

оквиру СДН-а са попуњеним е-каталогом  

наручиоци 

− Отварање понуда и записник о отварању понуда  

− Стручна оцена понуда 

− Одлука о додели уговора 

12:15 – 12:30 Пауза 

12:30 – 14:00 
Практични пример (наставак) 

понуђачи 

− подношење пријава за приступ СДН-у током његова трајања  

наручиоци 

− позиви за подношење понуда за појединачне набавке током 

трајања СДН-а 

− провера критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта током трајања СДН-а 

− тромесечно збирно обавештење о додели уговора  

− измена периода трајања СДН-а 

− окончање СДН-а пре рока на који је успостављен 

14:00 Крај wебинара 

 


