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Број ЕСПБ 8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов   
Циљ 
предм
ета 

Циљ предмета Електронскe јавне набавке (ЕЈН) је да омогући студентима да схвате 
основне карактеристике и поступак електронске јавне набавке, правни режим ЕЈН на 
нивоу ЕУ и код нас, као и механизам функционисања овог вида јавних набавки у пракси 
различитих земаља. 

Исход 
предм
ета 

По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити оспособљени да:  
1. објасне основна обележја електронских јавних набавки и праве разлику између 
електронске и традиционалне јавне набавке; 
2. објасне и тумаче основне појмове и концепте из европског законодавства, Закона о 
јавним набавкама и других правних аката који се односе на ЕЈН; 
3. објасне и тумаче правни режим електронских јавних набавки на нивоу ЕУ; 
4. објасне механизам функционисања електронских јавних набавки у пракси; 
5. овладају практичним вештинама коришћења онлајн система јавних набавки. 

Садржај предмета 
Теориј
ска 
настав
а 

1. Појам, карактеристике и поступак електронске јавне набавке; 
2. Предности и стратешка природа електронских јавних набавки; 
3. Развој електронске јавне набавке у свету и код нас; 
4. Правни режим електронске јавне набавке код нас: основни концепти и појмови; 
5. Поступак електронске лицитације према Закону о јавним набавкама; 
6. Правни режим електронске јавне набавке на нивоу ЕУ; 
7. Развој и примена реформског пројекта електронских јавних набавки у јавном сектору;  
8. Примена електронских јавних набавки у јавном сектору појединих земаља; 
9. Електронске јавне набавке у домаћем јавном сектору: институционална структура, 
примена и перспективе развоја. 

Практ
ична 
настав
а 
(вежб
е, 
ДОН, 
студиј
ски 

Примена стечених теоријских знања кроз анализу правних аката који се односе на 
електронске јавне набавке; компјутерска симулација поступка електронске јавне 
набавке; истраживачки радови на тему ЕЈН. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Преда
вања 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1      

Метод
е 
извођ
ења 
настав
е 

Вербално излагање материје; визуелни прикази; постављање и решавање хипотетичких 
примера и проблема; дискусија (питања, одговори и полемика); подстицање студената 
да се активно укључују у процес савладавања материје и стицања знања (активно 
учење); семинарски радови и есеји.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне 
обавезе 

поена Завршни испит Поена 

активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 
 


