
   

   

 

   

 

ПРИЛОГ 1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2019 ‒ 2020. ГОДИНA 

Основ за доношење: Овај Акциони план доноси се на основу Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019- 2023. 

године. 

Општи циљ:  

Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки  

Индикатор (ниво утицаја): 

Годишњи извештај Европске комисије о Србији 

ПВ (Извештај за 2018) - Није било напретка 

ЦВ (Извештај за 2019) - Остварен напредак 

ЦВ (Извештај за 2020) - Остварен напредак 

Нови ЗЈН у примени 

ПВ (2018) - у изради 

ЦВ (2019) - донет 

ЦВ (2020) - у примени 

Посебни циљеви:  

1) Повећање ефикасности и економичности поступака јавних 

набавки 

Индикатор (ниво утицаја): 

Број спроведених јавних набавки са електронском доставом понуда  

ПВ (2018) - 0 

ЦВ (2020) - 20 

2) Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки Индикатор (ниво утицаја): 

Број понуда по поступку јавне набавке: 

ПВ (2018) - 2,5 

ЦВ (2020) - 3  

3) Смањење ризика нерегуларности у систему јавних набавки 

 

Индикатор (ниво утицаја): 

Број обука спроведених од стране УЈН у циљу смањења 

нерегуларности  

ПВ (2018) - 3 



   

   

 

   

 

ЦВ (2019) - 2 

ЦВ (2020) - 7 

4) Промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у 

јавним набавкама и иновацијама 

Индикатор (ниво утицаја): 

Број спроведених јавних набавки са применом еколошких 

критеријума 

ПВ (2018) – нема података1 

ЦВ (2020) - 1 

МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

МЕРА 1. УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА  Индикатор (ниво утицаја): 

Нови ЗЈН у примени 

ПВ (2018) - у изради 

ЦВ (2019) - донет 

ЦВ (2020) - у примени 

Активност 

Одговорне 

институције 

(носилац и 

партнери у 

реализацији) 

Процењена 

финансијска 

средства 

Извор 

финансирања 

Рок 
Показатељ излазних 

резултата 

Начин 

верификације 

Предлагање новог 

ЗЈН 

МФИН 

УЈН 

 

1.000.000,00 

 

 

70.000,00 

Буџет РС 

(РСД) 

 

Међународна 

помоћ (ЕУР) 

4. квартал 

2019. 
Закон донет 

Објављено у 

Службеном 

гласнику РС 

                                                           
1 На постојећем Порталу јавних набавки није могуће да се прати колики је број јавних набавки спроведен са применом еколошких критеријума. Нови Портал јавних 

набавки, који је постати у потпуности функицоналан од јула 2020. године у складу са одредбама новог ЗЈН, омогућиће да се прати овај индикатор.  



   

   

 

   

 

Доношење 

подзаконских аката 

на основу новог ЗЈН 

МФИН 

УЈН 

МП 

Влада РС 

150.000,00 

 

 

50.000,00 

Буџет РС 

(РСД) 

 

Међународна 

помоћ (ЕУР) 

1. квартал 

2020. 
Подзаконски акти донети  

Објављено у 

Службеном 

гласнику РС  

Предлагање измена и 

допуна ЗЈППК 

МП 

КЈПП 

 

 Буџет РС 

(РСД) 

Међународна 

помоћ  

 

2. квартал 

2020. 

Измене и допуне ЗЈППК 

донете 

Објављено у 

Службеном 

гласнику РС 

МЕРА 2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА Индикатор (ниво утицаја): 

Нови ЗЈН у примени 

ПВ (2018) - у изради 

ЦВ (2019) - донет 

ЦВ (2020) - у примени 

Број запослених у УЈН: 

ПВ (2018) – 26 

ЦВ (2019) – 38 

ЦВ (2020) - 44 

Број сертификованих службеника: 

ПВ (2018) – 4236 

ЦВ (2020) – 4500 

Активност 
Одговорне 

институције 

(носилац и 

Процењена 

финансијска 

средства 

Извор 

финансирања Рок 
Показатељ излазних 

резултата 

Начин 

верификације 



   

   

 

   

 

партнери у 

реализацији) 

Доношење 

Правилника о 

унутрашењем 

уређењу и 

систематизацији 

радних места у 

Управи за јавне 

набавке 

УЈН 

50.000,00 Буџет РС 

(РСД) 

 
1.квартал 

2020.  
Донет Правилник 

Закључак 

Владе о давању 

сагласности на 

Правилник 

Организовање 

испита за 

службеника за јавне 

набавке  

УЈН 

 

1.500.000,00 Буџет РС 

(РСД) 

 

Континуира

но 

Повећан број сертификованих 

службеника 

Регистар 

службеника за 

јавне набавке 

Организовање 

радионица ради 

усклађивања ставова 

УЈН, РК, МФИН и 

ДРИ у вези са новим 

ЗЈН 

УЈН 

РК 

МФИН 

ДРИ 

200.000,00 Буџет РС 

(РСД) 

Међународна 

помоћ 

 

Континуира

но 

Број организованих 

радионица - две годишње 

Записници и 

извештаји са 

радионица 

Обука полиције, 

тужилаштва, ДРИ и 

других институција 

у области јавних 

набавки 

УЈН 

РК 

МФИН 

ДРИ 

200.000,00  Буџет РС 

(РСД) 

Међународна 

помоћ 

 

Континуира

но 
Одржане најмање 2 обуке 

Објава на 

интернет 

страници 

Израда анализе и 

препоруке за 

повећање броја 

УЈН 

10.000,00 Међународна 

помоћ (ЕУР) 
4. квартал 

2019. 

Израђена анализа, препоруке 

и смернице 

Објава на 

интернет 

страници 



   

   

 

   

 

зелених јавних 

набавки и 

одговарајуће 

смернице 

Израда анализе за 

унапређење учешћа 

малих и средњих 

предузећа у 

поступцима јавних 

набавки 

УЈН 

МП 

10.000,00 Међународна 

помоћ (ЕУР) 

4. квартал 

2019. 

Израђена смернице и 

препоруке 

Објава на 

интернет 

страници 

Промоција смерница 

о зеленим јавним 

набавкама 

УЈН 

100.000,00 Буџет РС 

(РСД) 

Међународна 

помоћ 

4. квартал 

2019. 

Одржан најмање један 

семинар/ радионица 

Извештај са 

семинара / 

радионице 

Израда упоредне 

анализе законских и 

практичних решења 

у домену откривања 

и спречавања 

нерегуларности у 

поступцима јавних 

набавки у одабраним 

државама чланицама 

Европске уније 

МЕИ 

УЈН 

800.000,00 Буџет РС 

(РСД) 

Међународна 

помоћ 

 4. квартал 

2019. 
Израђена анализа 

Објава на 

интернет 

страници 

МЕРА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ 

НАБАВКИ 

Индикатор (ниво утицаја): 

Нови ЗЈН у примени 

ПВ (2018) - у изради 

ЦВ (2019) - донет 



   

   

 

   

 

ЦВ (2020) - у примени 

Број поднесених електронских понуда 

ПВ (2018) - 0 

ЦВ (2020) – 20 

Активност 

Одговорне 

институције 

(носилац и 

партнери у 

реализацији) 

Процењена 

финансијска 

средства 

Извор 

финансирања 

Рок 
Показатељ излазних 

резултата 

Начин 

верификације 

Израда свих 

техничких 

спецификација за 

модуле 

електронских јавних 

набавки 

УЈН 

90.000,00 Међународна 

помоћ (ЕУР)  

4. квартал 

2019. 

Израђене техничке 

спецификације  

Спецификације 

коришћене за 

развој Портала 

Развој модула новог 

Портала јавних 

набавки у делу који 

се односи на е-

понуде 

УЈН 

ИТЕ 

90.000,00 Међународна 

помоћ (ЕУР)  
2. квартал 

2020. 

Модул за подношење е-

понуда у функцији 

Приступ 

модулу у 

склопу Портала 

Развоја модула 

новог Портала 

јавних набавки за е-

каталог, систем 

динамичне набавке, 

е-планирање и е-

жалбу 

УЈН 

ИТЕ 

120.000,00 Међународна 

помоћ (ЕУР) 

4. квартал 

2020. 

Модули за е-каталог, систем 

динамичне набавке, е-

планирање и е-жалбу у 

функцији 

Приступ 

модулима у 

склопу Портала 



   

   

 

   

 

Израда смерница и 

других материјала 

везаних за обуку за 

коришћење модула 

електронских 

набавки 

УЈН 

10.000,00 Међународна 

помоћ (ЕУР) 

2. квартал 

2020. 

Израђене смернице и други 

материјали за обуке 

Објава на 

интернет 

страници 

Развој опција за 

омогућавање 

примене Open 

Contracting Data 

Stanadard  

УЈН 

100.000,00 Међународна 

помоћ (ЕУР) 
4. квартал 

2020. 

Open Contracting Data 

Stanadard у примени 

Доступност 

опције у склопу 

Портала 

МЕРА 4. ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА И 

ЕДУКАЦИЈА 

Индикатор (ниво утицаја): 

Нови ЗЈН у примени 

ПВ (2018) - у изради 

ЦВ (2019) - донет 

ЦВ (2020) - у примени 

Број организованих обука: 

ПВ (2018) – 3 

ЦВ (2019) – 6 

ЦВ (2020) – 6 

Активност 

Одговорне 

институције 

(носилац и 

партнери у 

реализацији) 

Процењена 

финансијска 

средства 

Извор 

финансирања 

Рок 
Показатељ излазних 

резултата 

Начин 

верификације 



   

   

 

   

 

Израда модела 

конкурсне 

документације 

УЈН 

15.000,00 Међународна 

помоћ (ЕУР) 
1. квартал 

2020. 
Израђени модели 

Објава на 

интернет 

страници 

Израда модела 

оквирних споразума 
УЈН 

12.000,00 Међународна 

помоћ (ЕУР) 
1. квартал 

2020. 
Израђени модели 

Објава на 

интернет 

страници 

Организовање обука 

за наручиоце 

УЈН 

ПКС 

200.000,00 Буџет РС 

(РСД) 

Међународна 

помоћ 

 

Континуира

но 

Број организованих обука - 

две годишње 

Извештаји о 

обукама 

Организовање обука 

за понуђаче 

УЈН 

ПКС 

200.000,00 Буџет РС 

(РСД) 

Међународна 

помоћ 

 

Континуира

но 

Број организованих обука - 

две годишње 

Извештаји о 

обукама 

Организовање обука 

за микро, мала и 

средња привредна 

друштва 

УЈН 

ПКС 

200.000,00 Буџет РС 

(РСД) 

Међународна 

помоћ  

Континуира

но 

Број организованих обука - 

две годишње  

Извештаји о 

обукама 



 

 

 

   

 

СКРАЋЕНИЦЕ: 

УЈН Канцеларија за јавне набавке (у складу са новим Нацртом ЗЈН; сада Управа за 

јавне набавке) 

ЕУ Европска унија 

ДРИ Државна ревизорска институција 

КЈПП Комисија за јавно-приватно партнерство 

МФИН Министарство финансија 

МЕИ Министарство за европске интеграције 

РК Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

ИТЕ Канцеларија за информационе технологије и електронску управу 

МП Министарство привреде 

Влада РС Влада Републике Србије 

ПКС Привредна комора Србије 

ЗЈН Закон о јавним набавкама 

ЗЈППК Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама 

 

 

 


