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Датум: 15. 04. 2019.  

Број: 40-2019 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Кањижи 

организује семинар 24. априла 2019. године  

на тему: 

Оквирни споразум у јавним набавкама 

намењен  

- директним и индиректним корисницима буџетских средстава 

 

Почетак обуке: 9.00 часова 

С обзиром на то да је почетак године и да службенике за јавне набавке, као и сва друга лица 

која раде на пословима јавних набавки, чека озбиљан рад на спровођењу поступака јавних набавки и 

закључењу уговора о јавним набавкама и оквирних споразума, Регионални центар за професионални 

развој запослених у образовању у Кањижи 24. априла 2019. године организује предавање посвећено 

управо теми Оквирни споразум у јавним набавкама.  

Том приликом биће детаљно обрађен институт оквирни споразум, и то конкретно: 

- Увођење оквирног споразума у наше законодавство и законодавни оквир 

- Појам и основне карактеристике оквирног споразума 

- Разлике између уговора о јавној набавци и оквирног споразума 

- Предности и недостаци оквирног споразума 

- Поље примене оквирног споразума 

- Поступак закључења оквирног споразума 

- Врсте оквирних споразума 

- Оквирни споразум са једним добављачем (модалитети и примери) 

-  Оквирни споразум са више добављача (модалитети и примери) 

- Системи директне доделе уговора о јавној набавци 

- Поновно отварање конкуренције - мини тендери (правила и примери) 

- Заштита права 

 

Такође, полазницима ће бити предочено која су се питања јављала и које су недоумице 

наручиоци имали приликом планирања и спровођења поступка јавне набавке ради закључења 

оквирног споразума. 

Поред тога, биће приказани примери конкурсних документација за поступке јавних набавки 

који се спроводе ради закључења оквирног споразума, а које, уз извесно прилагођавање, могу 
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послужити наручиоцима уколико буду имали потребу за применом овог практичног решења, односно 

корисног алата какав је оквирни споразум. 

 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању је обезбедио предавача 

са вишегодишњим искуством на пословима јавних набавки у Управи за јавне набавке.  

Учесницима семинара обезбеђен је: 

- материјал у електронском облику и  

- кафа, сендвич  и освежење у паузама. 

 

КОТИЗАЦИЈА: 5.900,00 динара по учеснику 

 

ПРИЈАВА се врши достављањем попуњене ПРИЈАВЕ на мејл адресу: rckanjiza@kanjiza.rs или 

tatjana@kanjiza.rs  до 18. априла 2019. Након пријаве Вама ће бити достављен предрачун, који се 

измирује до почетка обуке. 

 

 

Додатне информације у вези семинара можете добити на телефон: 064/8062059 

 

Пријавите се на време, број места је ограничен!  

 

 

 

Истовремено Вас обавештавамо да ће Регионални центар за професионални развој запослених 

у образовању у Кањижи у наредном периоду организовати Обуку за полагање испита за службеника 

за јавне набавке и уједно позивамо све заинтересоване да искористе ову прилику и да након тога 

положе испит за службеника за јавне набавке по важећој законској регулативи, с обзиром на то да ће 

ускоро бити усвојен нови Закон о јавним набавкама. 

Обука ће бити спроведена са мањим групама полазника, и трајаће два дана по шест сати, како 

би едукација била што успешнија, а полазници се на најбољи начин припремили за полагање испита 

и даљи практичан рад у области јавних набавки. 

 

Татјана Варју Потребић 

директор 
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