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Агенда  

Први дан 27. мај 2021. 

10:00 – 10:15 Добродошлица и увод  

Сандра Дамчевић, директор Канцеларије за јавне набавке  

Теја Колар, вођа тима Пројекта 

10:15 – 11:00 Примена новог Закона о јавним набавкама и Портала јавних 
набавки са аспекта Канцеларије за јавне набавке  

Ивана Ђенић, заменик директора и Драгана Марић, помоћник 
директора Канцеларије за јавне набавке 

− Показатељи примене 

− Најчешћа питања наручилаца и понуђача 

− Практична примена (недоумице и решења) 

− Планиране активности 

11:00 – 11:15 Пауза 

11:15 – 12:00 Примена новог Закона са аспекта Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки  

Хана Хукић, председник Републичке комисије, Весна Гојковић Милин, 
заменик председника Републичке комисије и Светлана Ражић, члан 
Републичке комисије 

− Досадашња пракса Републичке комисије према новом Закону 

− Уочени проблеми 

− Искуства са е-захтевима за заштиту права 

12:00 – 12:45 Примена новог Закона са аспекта привредних субјеката  

Марија Марковић, виши саветник у Привредној комори Србије 

− Изазови у примени новог Закона за понуђаче 

− Искуства у примени новог Закона и Портала из угла понуђача 

12:45 – 13:00 Пауза 

13:00 – 13:30 Примена новог Закона са аспекта тела за централизоване јавне 
набавке  

Иносав Ковачевић, помоћник директора Канцеларије за јавне набавке 
и донедавни заменик директора Службе за централизоване јавне 
набавке и контролу набавки града Београда  

− Искуства са применом новог Закона и новог Портала јавних 
набавки 

13:30 – 14:00 Питања и одговори 

14:00 Крај првог дана Форума јавних набавки 

https://www.youtube.com/watch?v=m7p1j2R0mYs
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Други дан  28. мај 2021. 

10:00 – 10:15 
Добродошлица  

Сандра Дамчевић, директор Канцеларије за јавне набавке  

Теја Колар, вођа тима Пројекта 

− представљање агенде другог дана  

10:15 – 11:00 
Електронска лицитација: законски услови и практични пример  

Јелена Марковић, Канцеларија за јавне набавке 

Деан Фиркељ и Алена Детан Карловић, експерти Пројекта 

− е-лицитација – законски услови 

− Припрема е-лицитације на Порталу 

11:00 – 11:15 Пауза 

11:15 – 12:00 Електронска лицитација (наставак)  

− Спровођење е-лицитације на Порталу 

− Узастопне фазе е-лицитације 

− Завршетак е-лицитације 

12:00 – 12:30 
Најчешће недоумице код коришћења Портала јавних набавки  

Младен Алемпијевић, Канцеларија за јавне набавке  

Деан Фиркељ и Алена Детан Карловић, експерти Пројекта 

− Претрага набавки на Порталу према жељеним категоријама 

− Креирање филтера 

− Аутоматско примање информација о набавкама преко 
сачуваних филтера 

12:30 – 13:00 Пауза 

13:00 – 14:00 Најчешће недоумице код коришћења Портала јавних набавки 
(наставак) 

− На шта је потребно обратити пажњу код подношења заједничке 
понуде (креирање групе понуђача, са подизвођачима и 
коришћењем капацитета других субјеката) 

− На шта је потребно обратити пажњу код попуњавања Изјаве о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта (са више партија) и др. 

14:00 – 14:30 
Питања и одговори 

14:30 Крај четвртог Форума јавних набавки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8VxzShHaFXQ

