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Господине Цветковићу, 
 
Овим путем Вам се обраћамо како бисмо предупредили могуће штете у даљем развоју 
система јавних набавки у Републици Србији, а поводом почетка рада на изменама и 
допунама Закона о јавним набавкама.  
 
Овога лета Министарство финансија је објавило Нацрт Стратегије реформе јавних 
набавки на својој веб-презентацији и омогућило је свим заинтересованима да дају 
предлоге у вези са тим документом. Сам нацрт Стратегије је био квалитетан почетни 
документ, у којем су многи проблеми функционисања система, као и могућа решења 
добро идентификовани. Међутим, било је пуно разлога и потребе да се документ 
допуни, и Транспарентност – Србија је искористила могућност да то учини, 
упућивањем предлога за допуну Стратегије. 
 
Међутим, резултати ове јавне расправе никада нису објављени, то јест предлози који 
су током ње упућивани и разлози због којих су ти предлози прихваћени или одбијени. 
Уместо тога, тек 22. септембра објављен је текст Стратегије који је усвојила Влада, 
заједно са Акционим планом за спровођење те Стратегије. Према информацијама 
којима располажемо, а које нигде нису званично објављене, ови документи су усвојени 
на седници Владе која је одржана чак десет дана раније, 12. септембра. И пре него што 
су Стратегија и Акциони план усвојени, државни секретар у Министарству финансија, 
г. Радосављевић, најавио је у медијима одређене измене Закона о јавним набавкама, као 
и рокове у којима ће те измене бити припремљене.   
 
У изјави за Агенцију БЕТА1, која је објављена 12. септембра, г. Радосављевић је између 
осталог рекао следеће:  
 

"Оснивање централизоване институције за јавне набавке предвиђено је 
Стратегијом развоја јавних набавку у Србији која је прилагођена директивама 
Европске уније о испуњавању услова за европске интеграције. Он је објаснио да 
ће централизована институција за јавне набавке преузети запослене у Управи и 
неке њене надлежности. 
 
Још није формирана радна група која ће припремити измене и допуне Закона о 
јавним набавкама јер су, према речима Радосављевића, за Министарство 
финансијa били приоритети закони о реституцији и јавној својини, чији 
предлози су достављени Скупштини на усвајање. "Очекујемо да ће нацрт измена 
Закона о јавним набавкама бити готов до краја септембра и о њему ће, иако то 
није уобичајено, бити вођена јавна расправа", истакао је Радосављевић.  
 

У вези са овом изјавом напомињемо следеће:  
 

1. Оснивање институције која би спроводила централизоване јавне набавке за 
одређени круг наручилаца, по нашем мишљењу може бити корисно, али ни у 

                                                 
1 http://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/2672-planirana-centralizacija-javnih-nabavki 



којем случају се не може сматрати „условом за европске интеграције“  који 
произлази из директива ЕУ. Довољан доказ за то је и чињеница да се у самој 
Стратегији наводи десет од 27 земаља ЕУ (међу које је погрешно убројана и 
Република Хрватска, која још увек није чланица).   

2. Преузимање запослених у будућој централизованој институцији за јавне набавке 
од Управе за јавне набавке и преузимање неких надлежности Управе, није ни 
једном речју поменуто ни у Стратегији ни у Акционом плану. Будући да 
радна група за израду измена и допуна Закона о јавним набавкама није била ни 
формирана у моменту када ју је државни секретар дао, остаје отворено питање 
одакле потиче ово сазнање државног секретара о тексту будућег закона. Такође, 
таква изјава поткрепљује сумње које су изражене у јавности да основни циљ 
измена и допуна закона уопште и није усаглашавање са ЕУ прописима или 
примена Стратегије, већ намера да се укине УЈН.  

3. Тачна је оцена државног секретара г. Радосављевића да одржавање јавних 
расправа приликом измена и допуна закона није уобичајено. Међутим, та 
неуобичајеност произлази из игнорисања обавезе које органи државни 
управе имају на основу члана 77 Закона о државној управи, а према којем је 
„министарство дужно да у припреми закона којим се битно мења правни режим 
у једној области или којим се уређују питања која посебно занимају јавност 
спроведу јавну расправу.“ „ Закон о изменама и допунама закона“ је такође 
закон, тако да обавеза Министарства несумњиво постоји и у овом случају, 
имајући у виду оба поменута критеријума – да је реч о теми која посебно занима 
јавност и да се изменама и допунама (уколико ће бити засноване на оном што је 
записано у Стратегији) битно мења правни режим у области јавних набавки.  

 
 
Акциони план је усвојен без икакве јавне расправе. Наиме, овај документ, иако се 
тренутно може наћи на страници http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=7750 сајта 
Министарства финансија, на којој се говори о јавној расправи о Стратегији, није 
постојао  или макар није објављен у време док се јавна расправа водила. Из самог 
документа који је објављен на овој страници, може се видети да је створен 19. 
септембра 2011, дакле, не само након што је јавна расправа окончана, него и након 
што је коначни текст Акционог плана усвојен.   
 
Последица одсуства јавне расправе о Акционом плану, који је „саставни део 
Стратегије“ је његов слаб квалитет. Те слабости иду дотле да су неке активности из 
Акционог плана буквално непримењиве, услед тога што је за све активности 
означено ко их „предлаже“ а ко „усваја“ а многе активности се уопште не састоје у 
предлагању или усвајању било чега. Друга велика група слабости произлази из тога 
што неки, иначе веома добри закључци из Стратегије нису разрађени у Акционом 
плану, па се стога не види ни на који начин ће бити остварени (што је приметно и у 
области борбе против корупције, као и у вези са изменама Закона о јавним набавкама). 
Осим тога, Акциони план има и друге слабости, попут лоше систематизованости (нпр. 
погрешно груписање активности које се односе на измене прописа у друга поглавља), 
нелогичних рокова за извршење појединих активности (нпр. за одређивање тела 
надлежног за преговоре са ЕУ, за усвајање етичког кодекса), нејасно (нпр. „други 
надлежни органи из система јавних набавки“, као да тих органа има јако много па да се 
нису могли именовати) одређени „предлагачи“ активности, нелогично одређени 
„предлагачи“ и „усвајачи“ активности (нпр. Министарство финансија уместо Управе за 
јавне набавке кад је реч о активностима у вези са Порталом јавних набавки који води 



УЈН), па све до правописних грешака. Због свега тога, сматрамо да је једино добро 
решење да Министарство финансија што је пре могуће преиспита текст Акционог 
плана и предложи Влади његове измене. Очигледно, као што се може видети из 
претходно изложеног, за само Министарство финансија и Владу би било од велике 
користи, ако би позвали све заинтересоване да дају своје предлоге у вези са изменом и 
допуном Акционог плана.  
 
У вези са израдом измена и допуна Закона о јавним набавкама, која би требало да 
уследи након измена Акционог плана, сматрамо да би било од велике користи и да би 
могло да послужи као начин за отклањање лоших последица нетранспарентних 
поступака Министарства током августа и септембра 2011, уколико би у радну групу 
која ће писати ове измене и допуне, макар у својству посматрача, били укључени и 
представници цивилног друштва. Осим тога, као што је већ истакнуто, неопходно је да 
решења која буде формулисала радна група буду изложена и јавној расправи, у којој 
би своје предлоге могли да дају и други заинтересовани субјекти који имају корисна 
сазнања о спровођењу овог закона (пре свега наручиоци и понуђачи), да би сви 
предлози са јавне расправе требало да буду објављени, а сваки давалац предлога 
обавештен о томе да ли је и зашто предлог одбијен или прихваћен.  
 
Такође напомињемо да је за спровођење циљева Стратегије измена и доношење других 
прописа једнако битно или неопходно као и измена Закона о јавним набавкама. Будући 
да је припрема измена неких прописа такође у делокругу Министарства финансија, 
сматрамо да би иста радна група требало да упоредо формулише и предлоге за измену 
тих прописа (нпр. Закона о буџетском систему).  
 
  
26.09.2011. године  За Транспарентност Србија 
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