
АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 АКТИВНОСТ ПЕДЛАГАЧ РОК УСВАЈА РОК РЕЗУЛТАТ 

1. 
Извршити неопходне измене и 

допуне Закона о јавним 

набавкама 

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 

2011. 

Народна 

скупштина 

Републике 

Србије 

IV 

квартал 2011. 

Донет Закон о изменама и допунама Закона о 

јавним набавкама 

2. 
Измена Правилника о 

обавезним елементима 

конкурсне документације 

Министарство 

финансија 

I 

квартал 

2012. 

 

Министарство 

финансија 

I 

квартал 

2012. 

 

Измењен Правилник о обавезним елементима 

конкурсне документације 

3. Измена Правилника о поступку 

јавних набавки мале вредности 

Министарство 

финансија 

I 

квартал 

2012. 

 

Министарство 

финансија 

I 

квартал 

2012. 

 

Измењен Правилник о поступку јавних набавки 

мале вредности 

4. 

Ускладити  све остале 

подзаконске акате, након 

доношења Закона о изменама и 

допунама Закона о јавним 

набавкама, који нису 

експлицитно поменути у 

Акционом плану 

Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 

2012. 

Донети подзаконски акати, који су усклађени са 

Законом о изменама и допунама Закона о јавним 

набавкама 

5. 
Израдити Приручник за 

наручиоце  

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

IV 

квартал 

2011. 

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 2011. 
Израђен Приручник за наручиоце 

6. 
Израдити Приручник за 

понуђаче 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

IV 

квартал 

2011. 

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 2011. 
Израђен Приручник за понуђаче 

7. 
Израдити Приручник за 

новинаре  

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

IV 

квартал 

2011. 

Министарство 

финансија 

I 

квартал 2012. 
Израђен Приручник за новинаре 
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8. 

Извршити одговарајуће измене 

и допуне Закона о буџетском 

систему 

Министарство 

финансија  

III 

квартал 

2012. 

Народна 

скупштина 

Републике Србије 

I 

квартал 2013. 
Донет Закон о изменама и допунама Закона о 

буџетском систему 

9. 
Извршити одговарајуће измене 

и допуне Закона о јавном дугу 

Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2012. 

Народна 

скупштина 

Републике Србије 

I 

квартал 

2013. 

Донет Закон о изменама о допунама Закона о  

                                јавном дугу 

10. 

Извршити одговарајуће измене 

и допуне Закона о јавним 

предузећима и обављању 

делатности од општег интереса  

Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2012. 

Народна 

скупштина 

Републике Србије 

I 

квартал 

2013. 

Донет Закон о изменама и допунама Закона о  

јавним предузећима и обављању делатности од 

општег интереса 

11. 
Донети Закон о комуналним 

делатностима  

     Министарство 

животне 

средине, 

рударства  и 

   просторног 

планирања 

III 

квартал 

2011. 

Народна 

скупштина 

Републике 

Србије 

IV 

квартал 2011. 
Усвојен Закон о комуналним делатностима 

12. 

Извршити одговарајуће измене 

и допуне Закона о регистрацији 

привредних субјеката 

Министарство 

економије и 

регионалног 

развоја 

III 

квартал 

2012. 

Народна 

скупштина 

Републике 

Србије 

I 

квартал 2013. 
Донет Закон о изменама и допунама Закона о 

регистрацији привредних субјеката 

13. Донети Закон о јавној својини 
Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2011. 

Народна 

скупштина 

Републике 

Србије 

IV 

квартал 2011. 
Усвојен Закон о јавној својини 

14. 

Донети Закон о јавно 

приватном партнерству и 

концесијама  

Министарство 

економије и 

регионалног 

развоја 

III 

квартал 

2011. 

Народна 

скупштина 

Републике 

Србије 

IV 

квартал 2011. 
Усвојен Закон о јавно приватном партнерству и 

концесијама 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 АКТИВНОСТ ПРЕДЛАГАЧ РОК УСВАЈА РОК РЕЗУЛТАТ 

1. 

Донети Одлуку о координатору 

преговора са ЕУ у оквиру 

поглавља 5 (Јавне набавке) 

Министарство 

финансија 

II 

квартал 

2012. 

Влада  

 

III 

квартал 

2012. 

Донета Одлука о координатору преговора са ЕУ у 

оквиру поглавља 5 (јавне набавке) 

2. 

Сачинити протокол, односно 

други документ којим се 

уређује начин међусобне 

сарадње са Комисијом за 

заштиту конкуренције 

Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија  
 

Комисија за 

заштиту 

конкуренције 

IV 

квартал 

2012. 

Потписан документ о међусобној сарадњи 

3. 

Сачинити протокол, односно 

други документ којим се 

уређује начин међусобне 

сарадње са Агенцијом за  

Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2012. 

 

Министарство 

финансија  
   

IV 

квартал 

2012. 

Потписан документ о међусобној сарадњи 
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борбу против котупције Агенција за борбу 

против корупције 

4. 

Сачинити протокол, односно 

други документ којим се 

уређује начин међусобне 

сарадње са Државном 

ревизорском институцијом 

Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 
 

Државна 

ревизорска 

институција 

IV 

квартал 

2012. 

Потписан документ о међусобној сарадњи 

5. 

Сачинити протокол, односно 

други документ којим се 

уређује начин међусобне 

сарадње са Привредном 

комором Србије 

Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија  
 

Привредна 

комора Србије 

IV 

квартал 

2012. 

Потписан документ о међусобној сарадњи 

6. 

Донети Одлуку ооснивању 

Координационе групе за 

преговоре са ЕУ у оквиру 

поглавља 5 (Јавне набавке) 

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 

2012. 

Донета Одлука о оснивању Координационе групе 

групе за преговоре са ЕУ у оквиру поглавља 5 

(Јавне набавке) 

7. 

Поднети полугодишњи 

Извештај о људским 

капацитетима у органима, 

односно организацијама, чији 

су представници чланови 

Координационе групе за 

преговоре са ЕУ у оквиру 

поглавља 5 (Јавне набавке) 

Органи, односно 

организације, 

чији су 

представници 

чланови 

Координационе 

групе за 

преговоре са ЕУ 

у оквиру 

поглавља 5 

(Јавне набавке) 

I 

квартал 

2013. 

Министарство 

финансија 
континуира

но 

Поднет Извештај о људским капацитетима и, по 

потреби предлагање мера за унапређивање људских 

капацитета  

8. 

Израдити интерне процедуре, 

којима се утвруђује улога и 

механизам контроле 

сврсисходности јавних набавки 

Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 

2012. 

Донете интерне процедуре,  

којима се утвруђује улога и механизам контроле 

сврсисходности јавних набавки 

9. 

Израдити Упутство о начину 

коришћења Портала јавних 

набавки 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

II 

квартал 

2012. 

Министарство 

      финансија 

III 

квартал 

2012. 

Донето Упутство о начину коришћење  

Портала јавних набавки 

10. 
Успоставити Форум о јавним 

набавкама 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

II 

квартал 

2012. 

Министарство 

      финансија 

III 

квартал 

2012. 

Успешно реализован и функционалан Форум о 

јавним набавкама на Порталу 
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органима из 

система јавних 

набавки 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Припремити и дистрибуирати 

Е-билтен 

 

 

 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

 

 

 

III 

квартал 

2012. 

 

 

 

 

Министарство 

финансија 

 

 

 

 

IV 

квартал 

2012. 

 

 

 

 

 

 

Припремљен и дистрибуиран e-Билтен 

12. 

Израдити Етички кодекс јавних 

набавки са циљем 

успостављања стандарда 

етичког понашања 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

III 

квартал 

2012. 

Министарство 

      финансија 

IV 

квартал 

2012. 

Усвојен Етички кодекс јавних набавки  

13. 

Измене и допуне Правилника о 

начину стицања сертификата за 

службенике 

Министарство 

финансија 

I 

квартал 

2012. 

 

Министарство 

финансија 

I 

квартал 

2012. 

 

Измењен и допуњен Правилник о начину стицања 

сертификата за службенике 

 УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 АКТИВНОСТ ПРЕДЛАГАЧ РОК УСВАЈА РОК РЕЗУЛТАТ 

1. 

Увести Јединствени речник 

набавки (ЦПВ) са системом за 

претраживање на Портал јавних 

набавки  

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

IV 

квартал 

2011. 

Министарство 

       финансија 

I 

квартал 

2012. 

Имплементација Јединственог речника (ЦПВ) на 

Порталу јавних набавки 

2. 

Донети Уредбу о начину 

примене Јединственог речника 

набавки 

Министарство 

      финансија 

I 

квартал 

2012. 

        Влада 

III 

квартал 

2012. 

Усвојена Уредба о начину примене  

Јединственог речника набавки 

3. 

Унапредити call центра за 

пружање услуга за коришћење 

Портала јавних набавки 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

III 

квартал 

2012. 

Министарство 

      финансија 

IV 

квартал 

2012. 

Call центар 
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набавки 

4. 

Измене Правилника о начину 

поступања са електронским 

понудама и начину спровођења 

електронске лицитације у 

поступцима јавних набавки 

Министарство 

      финансија 

I 

квартал 

2014. 

Министарство 

      финансија 

II 

квартал 

2014. 

Измењен Правилник о начину поступања са 

електронским понудама и начину спровођења 

електронске лицитације у поступцима јавних 

набавки 

5. 

Спровести Пројекат 

електронског повезивања 

органа, односно организација 

које издају одговарајућа 

документа понуђачима 

Министарство 

      финансија 

IV 

квартал 

2013. 

Министарство 

      финансија 

II 

квартал 

2014. 

Електронски повезани органи, односно 

организације из области јавних набавки 

6. 
Спровести Пилот пројекат 

електронског тендера 
Министарство 

финансија 

III 

квартал 

2014. 

Министарство 

      финансија 

IV 

квартал 

2014. 

Успешно спроведен пилот пројекат 

електронског тендера 

7. 

Спровести Пројекат 

имплементације е-набавки (ово 

подразумева и систем 

регистрације понуђача, и 

унапређивање система 

претраживања, и 

информациону безбедност и 

сл.) 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

I 

квартал 

2014. 

Министарство 

      финансија 

IV 

квартал 

2014. 

У потпуности функционалне е-набавке  

8. 

Израдити Студију о 

одређивању могућих набавних 

категорија у оквиру 

централизованог система 

јавних набавки 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

IV 

квартал 

2012. 

Министарство 

      финансија 

II 

квартал 

2013. 

Израђена Студија о одређивању могућих набавних 

категорија у оквиру централизованог система 

јавних набавки 

9. 

Предложити скуп набавних 

категорија у оквиру 

централизованих јавних 

набавки 

Министарство 

финансија 

II 

квартал 

2013. 

Министарство 

       финансија 

IV 

квартал 

2013. 

Предлог скупа набавних категорија 

10. 

Донети Одлуку о скупу 

набавних категорија и 

наручиоцима који ће бити 

укључени у централизоване 

јавне набавке  

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 

2013. 

Влада 

 

I 

квартал 

2014. 

Усвојена Одлука о скупу набавних категорија и 

наручиоцима који ће бити укључени у 

централизоване јавне набавке 

11. 

Израдити Приручник за 

примену социјалног аспекта 

јавних набавки 

Министарство 

финансија и 

Тим Владе 

Републике 

Србије за 

социјално 

укључивање и 

I 

квартал 

2013. 

Министарство 

финансија 

II 

квартал 

2013. 

Приручник за примену социјалног аспекта јавних 

набавки 
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смањење 

сиромаштва 

12. 

Организовати обуку за примену 

зелених набавки и социјалног 

аспекта јавних набавки 

Министарство 

финансија и 

Тим Владе 

Републике 

Србије за 

социјално 

укључивање и 

смањење 

сиромаштва 

II 

квартал 

2013. 

Министарство 

финансија и Тим 

Владе Републике 

Србије за 

социјално 

укључивање и 

смањење 

сиромаштва 

IV 

квартал 

2013. 

Организована обука за примену зелених набавки и 

социјалног аспекта јавних набавки 

 СУЗБИЈАЊЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 АКТИВНОСТ ПРЕДЛАГАЧ РОК УСВАЈА РОК РЕЗУЛТАТ 

1. 

Донети подзаконски акт о 

начину планирања јавних 

набавки 

Министарство 

финансија 

II 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 

2012. 

Усвојен подзаконски акт о  

начину планирања јавних набавки 

2. 

Извршити измене и допуне 

Правилника о начину вођења 

евиденције о јавним набавкама 

Министарство 

финансија 

II 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 

IV 

квартал 

2012. 

Донет Правилник о изменама и допунама 

Правилник о начину вођења евиденције о  

јавним набавкама 

3. 

Подизати свест руководилаца о 

њиховој улози и управљачкој 

одговорности  

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

II 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 
континуира

но 
3 радионице годишње 

4. 
Организовати радионице за 

наручиоце (14 радионица) 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

II 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 
Континуира

но 
14 радионица укупно 

5. 
Организовати радионице за 

понуђаче (8 радионице) 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

II 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 
континуира

но 
8 радионица укупно 
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6. Организовати Кампању о 

значају транспарентности у 

поступку јавних набавки 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

 

IV 

квартал 

2012. 

 

 

Министарство 

финансија 

 

I 

квартал 

2013. 

 

 

Успешно организована Кампања о значају 

транспарентности у поступку јавних набавки 

7. 

Креирати интерактивни тест 

знања из области јавних 

набавки 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

IV 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 

I 

квартал 

2013. 

Успостављен функционални интерактивни тест 

знања из области јавних набавки 

 

 

 

8. 

 

 

 

Израдити планер јавних 

набавки 

 

 

 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

 

 

 

IV 

квартал 

2012. 

 

 

 

 

Министарство 

финансија 

 

 

 

I 

квартал 

2013. 

 

 

 

 

Донет Планер јавних набавки 

9. 

Спровести Пројекат борбе 

против корупције у ситему 

јавних набавки 

Министарство 

финансија у 

сарадњи са 

другим 

надлежним 

органима из 

система јавних 

набавки 

IV 

квартал 

2012. 

Министарство 

финансија 

I 

квартал 

2013. 

Успешно спроведен Пројекат борбе против 

корупције у систему јавних набавки 

 

 

 

 

 


