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ПРЕДЛОГ 

АКЦИОНИ ПЛАН  
за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији 

за период 2014 – 2015. година  
 

 
АКТИВНОСТИ 

 
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

 
РОК 

 
 

ПОКАЗАТЕЉ 

 
1. УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА 

1. Анализа ефеката примене ЗЈН у 
пракси УЈН Q1/2015  Припремљена анализа ефеката примене 

ЗЈН у пракси 

2. Измене и допуне ЗЈН УЈН/ВРС/НС Q2/2015  
Усвојене измене и допуне ЗЈН 
 

3. Анализа усаглашености  ЗЈН са 
новим директивама ЕУ УЈН Q4/2015  Припремљена анализа усаглашености 

ЗЈН у односу на нове директиве 

4. Анализа усклађености ЗЈППК са 
новом директивом МТТ Q4/2015  Припремљена анализа усаглашености 

ЗЈППК у односу на нову директиву 

5. 
Анализа осталих прописа 
релевантних за јавне набавке, 
концесије и ЈПП 

 
УЈН/МФИН/МТТ/МГСИ/МРЕ/МО/ 

МУП/ МЗ/МПН/ МПОЉ/ 
МП/МР/ДРИ 

Q4/2015  
Припремљена анализа усаглашености 
осталих прописа релевантних за јавне 
набавке, концесије и ЈПП 
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2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА 

1. 

Обезбеђивање УЈН потребних 
кадровских, просторних и 
материјално-финансијских 
капацитета 

ВРС Q2/2015  

Усвојена нова систематизација УЈН, 
одобрен кадровски план и запошљавање 
20 нових службеника, УЈН користи нове, 
адекватне просторне капацитете и 
располаже материјално финансијским 
ресурсима за рад постојећих и додатних 
запослених 

2. 

Обезбеђивање  УЗЗПРО (тело за 
централизоване јавне набавке) 
потребних кадровских, 
просторних и материјално-
финансијских капацитета  

ВРС  Q2/2015  

Усвојена нова систематизација УЗЗПРО, 
одобрен нови кадровски план, 
запошљавање 11 нових службеника уз 
обезбеђена припадајућа материјално 
финансијска средства и простор за рад у 
складу са стандардима канцеларијског 
пословања 

3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОДРЖИВОСТИ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

1. 

Унапређење Портала јавних 
набавки увођењем нових опција: 
могућност објављивања планова 
набавки наручилаца, објављивање 
набавки које се спроводе по 
међународним процедурама, 
енглеска верзија Портала, 
унапређење претраге одлука 

УЈН Q3/2015  
Унапређен Портал јавних набавки 
стављањем у функцију свих наведених 
опција 
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РКЈН, постављање регистра 
јавних уговора, израда система за 
извештавање за УЈН 

2. 

Унапређење Портала јавних 
набавки увођењем нових опција: 
регистрација понуђача према 
шифрама из општег речника 
набавки, статистички извештаји и 
систем индикатора за екстерне 
кориснике Портала 

УЈН 
           

Q4/2015 
 

 
Унапређен Портал јавних набавки 
стављањем у функцију свих наведених 
опција 

3. 

Унапређење call центра за 
пружање стручне помоћи 
корисницима Портала јавних 
набавки 

УЈН Континуирано  Број дневно пружених консултација 
корисницима Портала јавних набавки 

4. Обука корисника Портала јавних 
набавки УЈН Континуирано  Број одржаних обука 

5. 

Анализа постојећег законодавног 
и институционалног оквира за 
примену електронских набавки у 
РС (е-подношење понуда, е-
аукција, е-динамични систем 
набавке, е-каталози...) 

УЈН/УЗЗПРО/МТТ 
Q2/2015 

 
 

Припремљена анализа постојећег 
законодавног и институционалног 
оквира за примену електронских набавки 
у РС 

6. 

Анализа техничких решења и 
опција које су у примени или се 
развијају у државама чланицама 
ЕУ у области е-набавки (е-

УЈН/УЗЗПРО/МТТ 
 

Q3/2015 
 

 

Припремљена анализа техничких 
решења и опција које су у примени или 
се развијају у државама чланицама ЕУ у 
области е-набавки. 
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подношење понуда, е-аукција, е-
динамични систем набавке, е-
каталози...) 

7. 

Израда анализе централизованих 
јавних набавки: тела, предмети 
ЈН, организациона и 
функционална структура 

УЈН Q1/2015  

Припремљена анализа централизованих 
јавних набавки са препорукама у погледу 
избора предмета централизације, 
наручилаца за које се набавља и 
организационих облика тела за 
централизоване ЈН    

8. 
Израда смерница за унапређење 
економских перформанси јавних 
набавки 

УЈН Q2/2015  Припремљене смернице за унапређење 
економских перформанси јавних набавки 

9. Израда смерница за "зелене" 
набавке УЈН Q2/2015  

 
Припремљене смернице за "зелене" 
набавке 
 

10. Обука малих и средњих предузећа УЈН Континуирано  Број одржаних обука 

11. Почетак реализације испита за 
службеника за јавне набавке УЈН 

Q4/2014 
 

 
Организовани  испити за службеника за 
јавне набавке 
 

12. Припрема Водича за наручиоце УЈН Q3/2015  Припремљен Водич за наручиоце 

13. Припрема Водича за понуђаче УЈН Q3/2015  Припремљен Водич за понуђаче 

14. Организовање обука за наручиоце УЈН Континуирано  Број организованих обука 

15. Организовање обука за понуђаче УЈН/ПКС Континуирано  Број организованих обука 
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4. СУЗБИЈАЊЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

1. 
Унапређење софтвера за 
планирање набавки и квартално 
извештавање 

УЈН/ДРИ Q1/2015  Унапређен софтвер и стављен у 
функцију корисника 

2. Обука полиције и тужилаштва у 
области јавних набавки УЈН/РК/ДРИ Континуирано  Број радионица за полицију и тужиоце 

3. 

Обука за руководиоце наручилаца 
о управљачкој одговорности и 
улози у спровођењу интерних 
процедура 

УЈН/МФИН-СИКР/ДРИ Континуирано  Број организованих обука  

4. 
Развој и унапређивање интернет 
страница институција јавних 
набавки 

УЈН/РК/ДРИ Континуирано  Унапређене интернет странице 
институција за јавне набавке 

5. Санкционисање кршења ЗЈН УЈН/РК/ДРИ Континуирано  Број прекршајних пресуда за кршење 
ЗЈН 

 
 
Скраћенице 

 
НС    Народна скупштина Републике Србије 
ВРС    Влада Репубике Србије 
ЗЈН                   Закон о јавним набавкама 
ЗЈППК   Закон о јавно приватном партнерству и концесијама  
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УЈН                  Управа за јавне набавке 
РК    Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 
ДРИ                  Државна ревизорска институција 
КЈПП    Комисија за јавно приватно партнерство 
МФИН             Министарство финансија 
МУП                Министарство унутрашњих послова 
МТТ     Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
МП                   Министарство привреде 
МГСИ              Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструцтуре 
МРЕ                 Министарство рударства и енергетике 
МО                   Министарство одбране 
МЗ                    Министарство  здравља 
МПН                Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
МР    Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
МПОЉ   Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
СИКР    Сектор за интерну контролу и интерну ревизију (у оквиру Министарства финансија) 
УЗЗПРО          Управа за заједничке послове републичких органа  
ПКС                 Привредна комора Србије 
Q                      Квартал 
 
 
 


