
АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

I. УВОД 

 

Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. године 

(„Службени гласник РС”, број 122/14, у даљем тексту: Стратегија) одређено је доношење 

годишњих акционих планова за спровођење Стратегије. 

 

Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 

2018. годину (у даљем тексту: Акциони план), представља скуп конкретних активности 

којима се планира реализација стратешких циљева предвиђених Стратегијом за период 

до краја 2018. године.  

 

Анализа успешности спровођења Акционих планова који су до сада усвојени на основу 

Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. показује 

да није било потребе за утврђивањем нових приоритета. 

 

Активности планиране за спровођење Стратегије у 2018. години реализоваће се 

акционим планом за 2018. годину који ће садржати и анализу успешности Акционог 

плана. 

 

 

II. ЦИЉ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

Циљ Акционог плана је реализовање Стратегије спровођењем планираних активности у 

роковима одређеним овим акционим планом.  

 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Активности обухваћене Акционим планом биће финансиране из буџета Републике 

Србије, као и из донација.  

 



УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГУЛАТОРНОГ 

ОКВИРА 

Процењена финансијска средства 
Прописи по којима се 

област спроводи Буџет Републике 

Србије 

Средства међународне 

помоћи 

01 РСД 200.000 106.000 евра ЗЈН и ЗЈППК 

Активности 
Носиоци 

активности 

Показатељ 

реализације 
Извори провере 

Преговарачко 

поглавље на 

које се односи 

Рок за 

реализаци

ју 

1.  

Спровођење јавне 

расправе о нацрту 

новог ЗЈН  

МФИН/УЈН/РК 

Одржана јавна 

расправа и 

достављен нацрт ЗЈН 

Влади на разматрање 

Извештај о 

спроведеној јавној 

расправи 

Интернет презентација 

УЈН www.ujn.gov.rs   

5 – јавне 

набавке 
Q1/2018 

2.  Доношење новог ЗЈН МФИН/УЈН/РК 

Влада донела 

предлог ЗЈН и 

доставила Народној 

скупштини на 

усвајање 

Интернет презентација 

Владе  

www. gov.rs   

Интернет презентација 

Народне скупштине 

www.parlament.gov.rs   

5 – јавне 

набавке 
Q1/2018 

3.  

Доношење 

подзаконских прописа 

у вези с новим ЗЈН 

МФИН/УЈН 

/МП 

Влада и надлежни 

органи донели 

подзаконске прописе 

Службени гласник РС 
5 – јавне 

набавке 
Q2/2018 

4.  

Спровођење јавне 

расправе о нацрту 

ЗЈППК 

МП/КЈПП 

Одржана јавна 

расправа и 

достављен нацрт 

ЗЈППК Влади на 

разматрање 

Извештај о 

спроведеној јавној 

расправи 

Интернет презентација 

www.privreda.gov.rs   

5 – јавне 

набавке 
Q1/2018 

5.  
Доношење новог 

ЗЈППК  
МП/КЈПП 

Влада донела 

предлог ЗЈППК и 

доставила Народној 

скупштини на 

усвајање 

Интернет презентација 

Владе www. gov.rs 

Интернет презентација 

Народне скупштине 

www.parlament.gov.rs   

5 – јавне 

набавке 
Q1/2018 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.parlament.gov.rs/
http://www.privreda.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.parlament.gov.rs/


6.  

Доношење нове 

Стратегије развоја 

јавних набавки у 

Републици Србији за 

период 2019 – 2022  

МФИН/УЈН/РК

/МП/КЈПП 

Влада увојила нову 

Стратегију 

Интернет презентација  

Владе www. gov.rs 

Службени гласник РС 

5 – јавне 

набавке 
Q4/2018 

   

ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ 

ОКВИРА 

Процењена финансијска средства 
Прописи по којима се 

област спроводи Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне помоћи 

01 РСД 9.000.000 20.000 евра ЗЈН и ЗЈППК 

Активности 
Носиоци 

активности 

Показатељ 

реализације 
Извори провере 

Преговарачк

о поглавље 

на које се 

односи 

Рок за 

реализаци

ју 

1.  

Стручно усавршавање 

службеника у УЈН, РК, 

МФИН и ДРИ у 

погледу директива ЕУ, 

добре праксе 

спровођења поступака 

јавних набавки, пресуда 

Суда правде ЕУ 

УЈН/РК/МФИН 

/ДРИ 

Број одржаних обука 

– најмање две 

годишње 

Листе учесника 
5 – јавне 

набавке 

Континуи

рано 

2.  

Израда функционалне 

анализе радних процеса 

УЈН 

УЈН Израђена Анализа  Извештај о раду УЈН  
5 – јавне 

набавке 
Q2/2018 

3.  

Израда анализе система 

извештавања у области 

јавних набавки са 

препорукама за 

унапређење главних 

индикатора 

УЈН  Израђена Анализа  

Интернет 

презентација УЈН 

www.ujn.gov.rs 

5 – јавне 

набавке 
Q2/2018 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/


перформанси јавних 

набавки 

4.  

Јачање стручних 

капацитета УЈН кроз 

запошљавање нових 

лица 

УЈН 

Број запослених у 

2018. години у односу 

на број запослених у 

2017. години 

Информатор о раду 

УЈН www.ujn.gov.rs   

5 – јавне 

набавке 
Q2/2018 

  

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И 

ОДРЖИВОСТИ СИСТЕМА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ 

Процењена финансијска средства 
Прописи по којима се 

област спроводи  Буџет Републике 

Србије 

Средства међународне 

помоћи 

01 РСД 300.000 855.000 евра ЗЈН и ЗЈППК 

Активности 
Носиоци 

активности 

Показатељ 

реализације 
Извори провере 

Преговарачко 

поглавље на 

које се односи  

Рок за 

реализаци

ју  

1.  
Израда нове интернет 

презентације УЈН 
УЈН 

Израђена интернет 

презентација  

Интернет презентација 

УЈН www.ujn.gov.rs 

5 – јавне 

набавке 
Q1/2018 

2.  

Израда водича у 

области јавно-

приватног партнерства 

КЈПП Израђен водич 
Интернет презентација 

КЈПП www.ppp.gov.rs/  

5 – јавне 

набавке 
Q2 2018 

3.  

Израда смерница за 

спровођење новог 

законског оквира 

УЈН 

Израђене смернице – 

најмање два 

документа 

Интернет презентација 

УЈН www.ujn.gov.rs   

5 – јавне 

набавке 
Q3/2018 

4.  

Израда анализе и 

препорука за 

унапређење 

централизованих јавних 

набавки  

УЈН Израђена Анализа  

 

Интернет презентација 

УЈН www.ujn.gov.rs 
5 – јавне 

набавке 
Q3/2018 

5.  

Израда анализе и 

препорука за 

унапређење примене 

зелених јавних набавки 

УЈН Израђена Анализа 

 

Интернет презентација 

УЈН www.ujn.gov.rs 

5 – јавне 

набавке 
Q3/2018 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ppp.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/


6.  

Израда модела 

конкурсне 

документације и 

оквирног споразума у 

складу с новим 

законским оквиром 

УЈН Израђени Модели  
Интернет презентација 

УЈН www.ujn.gov.rs 

5 – јавне 

набавке 
Q4/2018 

7.  

Израда новог Портала 

јавних набавки (прва 

фаза – основне 

функционалности 

према захтевима новог 

ЗЈН)   

УЈН 

Израђен нови Портал 

јавних набавки (прва 

фаза) 

Нови Портал јавних 

набавки 

http://portal.ujn.gov.rs/  

5 – јавне 

набавке 
Q4/2018 

8.  

Обезбеђивање услова за  

спровођења испита за 

службенике за јавне 

набавке у складу са 

новим ЗЈН 

УЈН 
Спровођење испита 

по новом ЗЈН 

Интернет презентација 

УЈН www.ujn.gov.rs 

5 – јавне 

набавке 
Q4/2018 

9.  

Организовање 

конференције о јавним 

набавкама 

УЈН 

Конференције  

организоване – 

најмање две 

Листа учесника 

Интернет презентација 

УЈН www.ujn.gov.rs 

5 – јавне 

набавке 
Q4/2018 

10.  
Организовање обуке за 

понуђаче 
УЈН 

Број организованих 

обука – најмање две 

годишње 

Листа учесника  
5 – јавне 

набавке 

Континуи

рано 

11.  
Организовање обуке за 

наручиоце  
УЈН 

Број организованих 

обука – најмање две 

годишње 

Листа учесника  
5 – јавне 

набавке 

Континуи

рано 

12.  

Радионица са 

представницима 

релевантних тела у 

области јавно-

приватног партнерства 

КЈПП 

Број радионица за 

представнике 

релевнантих тела – 

најмање две 

годишње 

Листа учесника 

 

5 – јавне 

набавке 
Континуи

рано 

 

http://www.ujn.gov.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/


СУЗБИЈАЊЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИ У 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

Процењена финансијска средства 
Прописи по којима се 

област спроводи Буџет Републике 

Србије 

Средства међународне 

помоћи 

01 РСД 100.000 10.000 евра ЗЈН 

Активности 
Носиоци 

активности 

Показатељ 

реализације 
Извори провере 

Преговарачко 

поглавље на 

које се односи 

Рок за 

реализациј

у 

1.  

Израда инструкција за 

успостављање интерне 

контроле у јавним 

набавкама 

УЈН 
Израђене 

инструкције 

Интернет 

презентација УЈН 

www.ujn.gov.rs 

5 – јавне 

набавке 
Q1/2018 

2.  

Израда процене 

корупцијских ризика у 

јавним набавкама, 

израда брошуре о 

процени корупцијских 

ризика и представљање  

брошуре кроз 

радионицу 

УЈН/КЈПП 

Процена израђена; 

Брошура израђена; 

Радионица одржана 

Интернет 

презентација УЈН 

www.ujn.gov.rs 

5 – јавне 

набавке 
Q2/2018 

3.  

Радионица са 

представницима 

релевантних тела 

(полиција, тужилаштва, 

судови и сл.) у области 

јавних набавки 

УЈН/РК/ДРИ 

Број радионица за 

представнике 

релевнантих тела – 

најмање две 

годишње 

Листа учесника  
5 – јавне 

набавке 

Континуи

рано 

4.  

Сузбијање 

нерегуларности које 

представљају основ 

прекршајне 

одговорности 

УЈН /ДРИ и 

други 

овлашћени 

органи 

Број поднетих 

захтева за покретање 

прекршајног 

поступка 

Извештај о надзору 

УЈН, Извештај ДРИ, 

Извештаји других 

овлашћених органа и 

Извештај РК 

5 – јавне 

набавке 

Континуи

рано 

 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/


Листа скраћеница 

ДРИ Државна ревизорска институција 

ЕУ Европска унија 

ЗЈН Закон о јавним набавкама  

ЗЈППК Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама 

КЈПП Комисија за јавно приватно партнерство 

МП Министарство привреде 

МФИН Министарство финансија 

РК Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

УЈН Управа за јавне набавке 

Q Квартал 

 

 


