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Virtuelna baza znanja o ZeJN

Događaj se realizuje u okviru projekta „Virtuelna baza znanja o zelenim javnim nabavkama u Srbiji“
koji se realizuje uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekat nemačkog Maršal Fonda SAD i 

Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, a koji sprovodi ALHem.



Definicija1

„Proces u kojem javni sektor/naručioci nastoje da nabave 
dobra, usluge i radove 

sa smanjenim uticajem na životnu sredinu kroz celokupan 
životni ciklus, 

u odnosu na dobra, usluge i radove sa istom primarnom 
funkcijom, a koji bi inače bili nabavljeni.“

1U okviru dokumenta EU "Javne nabavke za bolje okruženje, saopštenje Evropske komisije „Public procurement for a better 
environment“, b.r. COM (2008) 400, 2008.

DOBROVOLJNI INSTRUMENT- za sada
The European Green Deal (2019) – „The Commission will propose further legislation and guidance on green public 

purchasing“.

ZELENE JAVNE NABAVKE (ZeJN) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0400


1. modul: Uvod 3

Efekti nabavke na životnu sredinu 
svaki proizvod koji kupimo ima određeni uticaj na životnu sredinu tokom celog životnog ciklusa

Lanac nabavke
• Potrošnja sirovina
• Upotreba energije/vode, emisije i 

(opasan) otpad iz industrijske obrade i 
prevoza

Upotreba

• Potrošnja energije/vode
• Stvaranje otpada i emisije 
• Upotreba potrošnog materijala (npr. 

papir, boja) 

Odlaganje
• Stvaranje otpada
• Štetne emisije
• Nove potencijalne sirovine

Slajd preuzet iz Priručnika Evropske komisije koji je razvila mreža ICLEI-Lokalne vlasti za održivost, 2019. 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm 
 



Troškovi životnog ciklusa

Dodatni primeri za bolje 
razumevanje: 
1.1. Ugovor o nabavci štampača i 
1.2. Zamena ugovora o nabavci sa 
ugovorom o pružanju usluga 

Ref: „Smernice za obračun ukupnih 
troškova životnog ciklusa“, Uprava za javne 
nabavke (EuropeAid/137117/IH/SER/RS, 
Podrška daljem unapređenju sistema javnih
nabavki u Srbiji, IPA 2013 ) 



Koristi od primene zelenih nabavki 

Društvena korist Ekonomska koristPovoljni uticaji na 
životnu sredinu

Politička korist

- Očuvanje i ušteda prirodnih
resursa

- Ušteda energije i povećanje
energetske efikasnosti 

- Smanjenje emisije gasova sa efekto
m staklene bašte

- Prevencija ili smanjenje zagađenja i 
stvaranja otpada

- Smanjenje upotrebe štetnih
hemikalija

– ZAŠTITA ZDRAVLJA          

- Poboljšanje kvaliteta života
građana

- Pokretanje pozitivnih promena 
u društvu

- Zaštita javnog interesa

- Dugoročno, štede novac
i resurse (LCC)

- Podsticanje industrije na
inovacije i zelene tehnologije
i proizvode

- Podsticanje cirkularne ekonomije
- Stvaranje društveno-odgovornog i

midža kompanija

-Fokus na „ozelenjavanju“ 
nabavke proizvoda i usluga rezultira p
ozitivnom percepcijom donosioca odl
uka u javnom sektoru od strane građa
na 
-Briga za kvalitet života građana
-pokretačka snaga društvenih proces
a i podsticaj naručiocima



I da bi se ovi
kriterijumi primenili
u Srbiji…

…mi imamo
… i u Programu 

6



ПРОГРАМ
РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
ЗА ПЕРИОД 2019 - 2023. ГОДИНЕ 
1. УВОД 

Имајући у виду да се 
Република Србија налази у процесу приступања Европској унији,

полазне основе 
модернизације система јавних набавки

базираће се на 
приоритетима јавних набавки које је Европска унија утврдила својом 

Стратегијом јавних набавки. 

То су: 
- осигуравање ширег прихватања иновативних, зелених и друштвених набавки, 
- професионализација јавних купаца,
- повећање приступа тржиштима набавки,
- побољшање транспарентности, интегритета и доступности података, 
- повећање дигиталне трансформације набавки,
- сарадња за заједничке набавке. 7



Такође, новим ЗЈН биће прописана и забрана учествовања у поступку јавне набавке ако се утврди да је привредни 
субјект у одређеном претходном периоду повредио обавезе у области заштите животне средине. 

Новим ЗЈН предвиђа се и дужност привредних субјеката да у извршавању уговора о јавној набавци поштују обавезе у 
области заштите животне средине…..односно одредбе међународног права везаног за заштиту животне средине…

3.4. Промовисање и подстицање еколошког и социјалног 
аспекта у јавним набавкама и иновација 

Новим ЗЈН, као и важећим ЗЈН, омогућава се 
куповина добара, услуга и радова 
који обухватају еколошке и енергетске спецификације и ознаке, 
као и омогућено одређивање елемената критеријума за доделу уговора 

који се односе на еколошке предности, заштиту животне средине, енергетску 
ефикасност и укупне трошкове животног циклуса предмета набавке. 

Поред директних мера којима се спроводе циљеви 
политике заштите животне средине, држава може и 
индиректно, преко јавних набавки, да допринесе 
реализацији тих циљева, те се због тога све већи значај 
даје „зеленим” јавним набавкама. 8

Novi Zakon o javnim nabavkama

„Službeni glasnik RS“, br. 91/19 usvojen 24.12.2019. godine, u primeni od 1.07.2020.

Čl.99, 102 (TS); 132, 134 (KDU); 127 (ЕМАS, standardi)

Novine: veći fokus na životnom ciklusu proizvoda, trošak životnog cilkusa, uključivanje ekoloških
karakteristika u tehničke specifikacije predmeta nabavke, standardi, EMAS, označavanje, inovacija i sl.).

Baziran na EU Direktivama (2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU)





ПРОГРАМ
РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
ЗА ПЕРИОД 2019 - 2023. ГОДИНЕ 
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EU GPP kriterijumi 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

I na čemo moramo dalje da radimo



Svrha kriterijuma
• Da opiše kriterijume za ZeJN za 

različite proizvode u toku postupka 
javnih nabavki

• Namenjen ključnim učesnicima u 
postupku javnih nabavki 
(naručiocima i ponuđačima), ali i 
ostalim zainteresovanim stranama 
(potrošači, proizvođači, organizacije 
koje žele da unaprede postupke 
svoje nabavke, itd).

Vodič kroz kriterijume za ZeJN
Kriterijumi za usluge čišćenja zatvorenih prostora i sredstva za čišćenje

UVOD
1. PODRUČJE PRIMENE
2. KLJUČNI UTICAJI NA ŽIVOTNU SREDINU

3. USLUGE ČIŠĆENJA ZATVORENIH PROSTORA I 
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE-KRITERIJUMI ZA ZeJN

3.1.Predmet javne nabavke i kriterijumi za izbor (KI)
3.2.Tehničke specifikacije (TS) i Kriterijumi za dodelu
ugovora (KD)
3.3.Odredbe o izvršenju ugovora

4.TROŠKOVI ŽIVOTNOG CIKLUSA

Sadržaj



• Vodič kroz kriterijume za zelene javne nabavke koji je
baziran na EU kriterijumima za zelene javne nabavke (EU
GPP criteria) i tehničkim specifikacijama za šest grupa
proizvoda
Grafički papir i papir za fotokopiranje
Usluge i sredstva za čišćenje u zatvorenom prostoru i

javnim površinama
Boje i lakovi
Nameštaj
IT oprema

BOJE I LAKOVI



Vodič kroz kriterijume za 
zelene javne nabavke



Osnovni -odnose se na najznačajnije 
uticaje na životnu sredinu i osmišljeni 
su da se koriste uz minimalne dodatne 
provere ili povećanje troškova (eng. 
Core criteria)

Sveobuhvatni kriterijumi - za najbolje 
performanse, međutim – tehnički 
veoma složeni - zahtevaju dodatni 
napor, znanje i vreme (eng. 
Comprehensive criteria)

Dve grupe kriterijuma           

ALI ne samo na pojedinačnim naručiocima



Preporučeni kriterijumi EU za ZeJN mogu biti tehnički dosta kompleksni
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2003 Evropska komisija u okviru politike za 
proizvode Communication on Integrated 
Product Policy

PODSTIČE zemlje članice da sačine

NACIONALNI PLAN Aktivnosti

za ”ozelenjavanje” javnih nabavki.

17

https://ec.europa.eu/environment/ipp/ippcommunication.htm


Sačinjeni nacionalni akcioni planovi

18



Procena uticaja na životnu sredinu i ekonomiju za uvođenje
novih kriterijuma ZeJN sprovedena je na nivou EU i u Malti.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 19

ZA svaki proizvod odrediti koje kriterijume je reALno ispuniti

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


Crvena - EU predloženu tehničku specifikaciju teško primeniti
u lokalnom kontekstu
Žuta –EU predloženi kriterijum predviđen da se sprovede u 
bliskoj budućnosti, ali konsultacije i studije su još uvek u 
procesu, 
Zelena- izvodljivo sprovesti tehničku specifikaciju na Malti.

Ograničio na usvajanje većine
osnovnih kriterijuma
NE na sveobuhvatne kriterijume

manje
administrativnih
zahteva

20



Slovenački primer 

Slovenija

Ne postoji u važećim EU kriterijumima Smatra se sveobuhvatnim kriterijom prema važećim EU kriterijumima
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MJERE I AKTIVNOSTI ZA OZELENJAVANJE JAVNE
NABAVE

U razdoblju od 2015. do 2017. godine, naglasak će biti na

integriranju osnovnih mjerila ZeJN u
postupke javne nabave, pogotovo u postupke nabave

onih proizvoda koji su u ovom NAP ZeJN definirani kao
prioritetne skupine:

papir za ispis i kopiranje,

motorna vozila,

električna energija,

usluge čišćenja,

telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s
uređajima,

uredska i informatička oprema.

Hrvatska 

22



Obuke
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4.4. Јачање административних капацитета и едукација 

Предуслов за испуњење општег и посебних циљева јесте јачање стручних капацитета 
учесника у систему јавних набавки. 

Обуке, семинари и конференције биће посебно интензивни у периоду припреме за примену 
новог ЗЈН... 

У наредном периоду, институције од значаја за систем јавних набавки, а пре свега УЈН, наставиће и 
стручно усавршавање својих запослених у циљу бољег упознавања са аcquis communautaire, добром 
праксом држава Европске уније, као и са одлукама Суда правде Европске уније. 

За понуђаче ће се организовати обуке, у сарадњи са Привредном комором Србије и регионалним 
привредним коморама, прилагођене њиховим стварним потребама. 24



УЈН ће наставити да припрема моделе, упутства, смернице и друге алате намењене лицима која се баве 
спровођењем поступака јавних набавки. 

У циљу успешне примене зелених јавних набавки, биће израђена анализа и препорука за 
повећање броја зелених јавних набавки и одговарајуће смернице.

наставак…4.4. Јачање административних капацитета и едукација 
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Obuka i stalni kursevi za dopunu znanja
U svetlu prethodnog, ispostavilo se da, uprkos tome što ga je obuke organizovne ad 
hoc tokom sprovođenje prvog NAP-a postoji potreba za uspostavljanjem stalnog
programa obuke za sve koji su uključeni u nabavke. 

NAP se stoga zalaže za izradu strategije obuke, a ne za jednokratne
kurseve, koji bi se posebno odnosili na različite zinteresovane strane

Tokom prve godine primene
održano je oko
16 obuka / 600 zainteresovanih
strana. 

Ovi seminari su svest o 
prednostima ZeJN podigne na
potpuno novi nivo.

NAP 2019-2025

26



Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave propisano je na koji način se priprema i provodi

izobrazba u području javne nabave te koje je uvjete potrebno zadovoljiti za izdavanje i obnavljanje
certifikata u području javne nabave. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave sastoji se od

Programa izobrazbe i ispita temeljem kojeg se stječe certifikat u području javne nabave na

rok od 3 godine. Pravilnikom je također propisano da je jedna od obveznih tema u nastavnom programu
Programa izobrazbe „Održiva javna nabava“, koja uključuje informacije o zelenoj javnoj nabavi.

27



https://www.zelenanabava.hr https://www.zelenanabava.hr/e-pozivnica-new.pdf 28

https://www.zelenanabava.hr/
https://www.zelenanabava.hr/e-pozivnica-new.pdf


PROGRAM OBUKE ZA ZELENE JAVNE NABAVKE



VIRTUELNA BAZA ZNANJA O ZeJN

30https://zelenenabavke.alhem.rs

https://zelenenabavke.alhem.rs/


VIRTUELNA BAZA ZNANJA O ZeJN

31
https://zelenenabavke.alhem.rs
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ISKORISTIMO MOĆ ZELENE KUPOVINE!

www.alhem.rs www.facebook.com/alhem office@alhem.rs

Događaj se realizuje u okviru projekta „Virtuelna baza znanja o zelenim javnim nabavkama u Srbiji“
koji se realizuje uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekat nemačkog Maršal Fonda SAD i 
Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, a koji sprovodi ALHem.

https://zelenenabavke.alhem.rs

mailto:office@alhem.rs
https://zelenenabavke.alhem.rs/
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