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и отклонити 
неки недоста-
ци постојећег 
правног и ин-
ституционал-
ног оквира на 
које Стратегија 
указује, док су 
други делови 
недовољно об-
рађени.

Трећи проблем је у вези са чињеницом 
да нека битна питања ни у самој Стратегији 
нису на адекватан начин третирана. То се 
понајпре може уочити на питању институ-
ција које имају улогу у систему јавних набав-
ки, где се, ни из саме Стратегије не може јас-
но видети каква је визија будућег устројства 
овог система, док је актуелно стање само 
делимично описано, то јест описана је улога 
само неких битних актера.

О појединим активностима

Законодавни оквир

За последњи квартал 2011, који ускоро по-
чиње, предвиђени су и припрема и усвајање 
измена и допуна Закона о јавним набавкама. 
Будући да у самој Стратегији није назначе-
но тачку по тачку шта све треба променити 
у Закону, али да је идентификовано доста 
проблема или недостатака правног оквира, 
очигледно је да је реч о веома обимном послу 
који треба пажљиво припремити, укљу-
чујући и одржавање јавне расправе о тим 
питањима, будући да измене не могу бити 
мале ако се жели решавање свих утврђених 
проблема. Читав посао свакако отежава што 
неке битне ствари нису утврђене у Страте-
гији, на пример, кавка се улога предвиђа за 
поједине институције у будућем устројству, 
већ се тај посао оставља писцима измена и 
допуна Закона.

О документу

Акциони план Стратегије развоја јавних 
набавки усвојен је истог дана када и Страте-
гија развоја јавних набавки, на седници Вла-
де Републике Србије одржаној 12. септембра 
2011. Стратегија и Акциони план објавље-
ни су тек 22. септембра 2011. Док је за саму 
Стратегију организована јавна расправа, од-
носно, био је објављен њен нацрт и било је 
омогућено да заинтересована лица дају ко-
ментаре током јула месеца 2011, након исте-
ка тог рока није било ништа објављено, ни о 
разматрању предлога током јавне расправе, 
чак ни након што су се у јавности појавили 
детаљи из акционог плана.

Структура Акционог плана

Акциони план је стуктуриран тако да садр-
жи списак активности које треба предузети, 
именоване „предлагаче“ тих активности, ро-
кове за спровођење активности (по поједи-
ним кварталима, почев од последњег кварта-
ла 2011 па до краја 2014. године, укључујући 
и неке континуиране активности), именован 
орган који „усваја“, рок за усвајање и резул-
тат активности.

У вези са овим свакако треба рећи да је 
највећа грешка у Акционом плану то што 
се именују предлагачи и „усвајачи“, уместо 
спроводилаца појединих активности. Нарав-
но, у ситуацијама када се активност своди на 
предлагање неког прописа, ове категорије су 
оправдане. Међутим, многе активности се 
односе на нешто друго, па је и назив погре-
шан, што доводи до апсурдних последица.

Друга велика мањкавост Акционог плана 
јесте то што се може уочити да постоји вели-
ка неједнакост третмана које су поједини де-
лови Стратегије имали унутар Акционог пла-
на. Услед тога је јасно на који начин и када 
ће се остварити неки циљеви из Стратегије 
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терминолошке неједнакости дошло и преви-
дом писаца Акционог плана, и да та разлика 
нема никакво практично значење.

Институционални оквир
система јавних набавки

У оквиру овог поглавља прво се предвиђа 
доношење одлуке о координатору преговора 
са ЕУ у оквиру поглавља 5 (јавне набавке). 
Такву одлуку треба да предложи Министар-
ство финансија а донесе Влада, у другом, од-
носно трећем кварталу 2012. Остаје нејасно 
због чега би се са овом одлуком чекало то-
лико времена у односу на доношење Страте-
гије, Акционог плана, па и измена Закона. 
Дилема је утолико већа зато што се улога 
координатора самом Стратегијом предвиђа 
за Министарство финансија.

Друга активност односи се на „сачиња-
вање протокола, одосно другог документа 
којим се уређује начин међусобне сарадње 
са Комисијом за заштиту конкуренције, који 
би припремило Министарство финансија. 
Ова активност је нејасна, јер се не види ко је 
друга страна у овом протоколу и на шта би 
се сарадња уопште односила. Исту мањка-
вост садрже и активности које следе а које 
се односе на закључивање протокола са 
Агенцијом за борбу против корупције („ко-
тупције“ у Акционом плану), Државном ре-
визорском институцијом и Привредном ко-
мором Србије.

Доношење одлуке о оснивању Коорди-
национе групе за преговоре са ЕУ у оквиру 
поглавља 5 предвиђено је за четврти квар-
тал 2012 а за први квартал 2013 подношење 
полугодишњег извештаја о људским капаци-
тетима у органима, односно организацијама, 
чији су представници чланови Координаци-
оне групе за преговоре са ЕУ у оквиру пог-
лавља 5 (Јавне набавке), чији резултат може 
бити и предлог за унапређење људских ка-
пацитета. Потпуно је нејасно због чега би се 
питање потреба за капацитетима институ-
ција које се баве јавним набавкама разма-
трало тек у контексту праћења тог система 
за потребе ЕУ интеграција. Потреба за сна-
жењем људских ресурса тих институција је 
препозната већ годинама уназад и видљива 
је из извештаја Државне ревизорске инсти-

Предвиђа се такође изричито измена два 
подзаконска акта, о обавезним елементима 
конкурсне докментације и поступку јавних 
набавки мале вредности, у првом кварта-
лу 2012, док се за остале подзаконске акте 
предвиђа само усклађивање са одредба-
ма измењеног Закона о јавним набавкама. 
Међутим, промене су потребне у свих де-
вет подзаконских аката из ове области, као 
што је Транспарентност Србија утврдила 
још пре две године, у првим месецима на-
кон њиховог доношења. У другим деловима 
Стратегије помиње се пак изричито потреба 
измене или доношења још неких подзакон-
ских аката.

За последњи квартал 2011 предвиђа се из-
рада приручика за наручиоце, за понуђаче и 
новинаре. „Предлагач“ тих докумената било 
би Министарство финансија, „у сарадњи са 
другим надлежним органима из система јав-
них набавки“, а „усвајач“ такође Министар-
ство финансија. Предвиђено време доно-
шења ових аката чини се превише кратким, 
имајући у виду да би приручници требало 
да буду израђени на основу измењеног и 
допуњеног Закона и да о тим изменама тек 
треба дискутовати.

За трећи квартал 2012 предвиђено је дос-
тављање предлога за „одговарајуће измене“ 
Закона о буџетском систему, Закона о јав-
ном дугу, Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса 
и Закона о регистрацији привредних субје-
ката, као и доношење Закона о комунал-
ним делатностима, Закона о јавној својини 
и Закона о јавно-приватном партнерству 
и концесијама. Доношење измена зако-
на предвиђено је за први квартал 2012 а за 
доношење нових за четврти квартал 2012. 
Посебан куриозитет јесте предвиђање да се 
у току трећег квартала 2011, који је био на 
измаку у моменту усвајања овог акционог 
плана, припреми последњи поменути закон. 
Симптоматично је да се код Закона о јавним 
набавкама говори о „неопходним“ а код ос-
талих прописа које треба мењати о „одго-
варајућим“ изменама. Ако се неопходност у 
првом случају сагледава у контексту потребе 
спровођења Стратегије, остаје нејасно зашто 
то није учињено и са осталим прописима. С 
друге стране, остаје могућност да је до ове 
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званично усвојен од неког тела, јер за то не 
постоји правни основ) током 2011.

У овом поглављу (о институцијама) из не-
познатих разлога нашле су се и измене и до-

пуне Правилника о 
начину стицања сер-
тификата за службе-
нике, планиране за 
први квартал 2012, 
уместо да је о њима 
речено нешто у пог-
лављу о прописи-
ма (исто важи и за 
Етички кодекс, који, 
иако није пропис, 
свакако још мање 
може бити институ-
ција).

У овом поглављу 
је уочљиво да се не третирају суштинска пи-
тања реформе – шта ће која институција у 
будуће радити у систему јавних набавки, а 
то се, да ствар буде још лошија, ни из саме 
Стратегије не види.

Унапређење система
јавних набавки

У оквиру овог поглавља планирају се сле-
деће активности:

• Увести Јединствени речник набавки 
(ЦПВ) са системом за претраживање на 
Портал јавних набавки – (користи се 
ћирилица за енглеску скраћеницу)

• Донети Уредбу о начину примене Је-
динственог речника набавки

• Унапредити call центра за пружање 
услуга за коришћење Портала јавних 
набавки – користи се „центра“ уместо 
центар уз непотребно енглеско “call”, 
уместо «центар за информисање». 
„Предлагач“ овог унапређења је „Ми-
нистарство финансија у сарадњи са 
другим надлежним органима из сис-
тема јавних набавки“ а „усвајач“ Ми-
нистарство финансија, што је језич-
ки нелогично. Такође, ако се говори о 
унапређењу центра за пружање услуга 
за коришћење Портала јавних набавки, 
који води Управа за јавне набавке, није 

туције, Комисије за заштиту права и Управе 
за јавне набавке, као и из доступних подата-
ка о структури самог Министарства финан-
сија.

И осма актив-
ност има великих 
н е л о г и ч н о с т и . 
Њоме се наиме 
предвиђа да ће 
се „Израдити 
интерне проце-
дуре, којима се 
утвруђује улога и 
механизам кон-
троле сврсисход-
ности јавних на-
бавки“. Међутим 
као извршилац 
се помиње Ми-
нистарство финансија које ће у трећем квар-
талу 2012. године да „предложи“ (само себи) 
а у 4. кварталу да усвоји такве процедуре. 
Наравно, не треба пуно говорити о томе да 
се појам интерних процедура код јавних на-
бавки може односити логички једино на на-
ручиоце (то јест сваког наручиоца посебно) 
а не на Министарство финансија као једног 
од наручилаца.

Следећа активност је израда Упутства о 
начину коришћења Портала јавних набав-
ки коју врши „Министарство финансија у 
сарадњи са другим надлежним органима из 
система јавних набавки“. Овај Портал већ 
годинама функционише и води га Управа 
за јавне набавке, тако да је нејасно због чега 
такав приручник Управа не би такође изра-
дила. Такође, логично би било да Управа за 
јавне набавке као специјализована организа-
ција успостави и Форум о јавним набавкама, 
те припреми и дистрибуира Е-билтен, док се 
у Акционом плану наводи да ће те послове 
вршити такође „Министарство финансија у 
сарадњи са другим надлежним органима из 
система јавних набавки“.

12. активност из овог поглавља – израда 
Етиког кодекса јавних набавки са циљем ус-
постављања стандарда етичког понашања, 
која је планирана за 3. квартал 2012, звучи 
веома необично, поготово када се зна да 
је такав етички кодекс већ промовисан од 
стране Управе за јавне набавке (мада не и 
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увођење социјалних или било каквих 
других аспеката у јавне набавке неми-
новно доводи до нарушавања начела 
ефикасног коришћења јавних средстава 
и конкуренције. С друге стране, оства-
ривање социјалних и других циљева 
остварује се кроз друге мере које држа-
ви стоје на располагању или кроз про-
писивање минималних стандарда (нпр. 
еколошких).

• Организовати обуку за примену зеле-
них набавки и социјалног аспекта јав-
них набавки

Сузбијање нерегуларности у 
систему јавних набавки

Ово поглавље садржи следеће активности:

• Донети подзаконски акт о начину пла-
нирања јавних набавки – ова активност 
очигледно спада у измене или доноше-
ње прописа и налази се на погрешном 
месту. С друге стране, за сваку похвалу 
је то што су писци Акционог плана уо-
чили потребу за доношењем посебног 
акта у овој области.

• Извршити измене и допуне Правилни-
ка о начину вођења евиденције о јав-
ним набавкама – исто као и претходно

• Подизати свест руководилаца о њихо-
вој улози и управљачкој одговорности 
– овде је предвиђено да Министарство 
финансија у сарадњи са другим на-
длежним органима из система јавних 
набавки предлаже себи, а онда усваја 
„подизање свести руководилаца“. Пла-
ниране су три радионице годишње, без 
јасне назнаке о коликом броју обучених 
руководилаца би требало да се ради.

• Организовати радионице за наручио-
це (14 радионица) – овде је план сли-
чан као по претходној тачки, с тим да 
се у претходној говори о континуираној 
обуци и 3 радионице укупно, а овде о 
континуираној обуци са 14 радионица, 
дакле без прецизирања рока, што би 
могло да значи до краја реализације 
Стратегије.

• Организовати радионице за понуђаче 
(8 радионице) – Исто као и претходно

логично ни то што се та Управа не по-
миње (па макар и тако што би било ре-
чено да неко други преузима тај посао 
од ње).

• Измене Правилника о начину посту-
пања са електронским понудама и на-
чину спровођења електронске лици-
тације у поступцима јавних набавки 
– Ове измене су више него потребне јер 
је правилник нејасан и у великој мери 
непримењив. Међутим, не само што се 
ова активност не налази међу изменама 
прописа, где јој је место, већ је плани-
рана за 1. и 2. квартал 2014. године!

• Спровести Пројекат електронског пове-
зивања органа, односно организација 
које издају одговарајућа документа по-
нуђачима – Планирано тек за крај 2013.

• Спровести Пилот пројекат електрон-
ског тендера – планирано тек за 3. 
квартал 2014.

• Спровести Пројекат имплементације е-
набавки (ово подразумева и систем ре-
гистрације понуђача, и унапређивање 
система претраживања, и информаци-
ону безбедност и сл.) – планирано тек 
за 2014.

• Израдити Студију о одређивању мо-
гућих набавних категорија у оквиру 
централизованог система јавних набав-
ки – планирано за последњи квартал 
2012.

• Предложити скуп набавних категорија 
у оквиру централизованих јавних на-
бавки – Овде се јавља занимљива ствар, 
услед погрешне терминологије која се 
користи у Акционом плану. Активност 
која се састоји у предлагању предлаже 
(дакле „предлаже предлагање“) Ми-
нистарство финансија, и то само себи!

• Донети Одлуку о скупу набавних ка-
тегорија и наручиоцима који ће бити 
укључени у централизоване јавне на-
бавке – планирано тек за крај 2013 и 
почетак 2014.

• Израдити Приручник за примену со-
цијалног аспекта јавних набавки – Ова 
активност која је нејасна са становишта 
оствиравања циљева и начела јавних 
набавки, планирана је за 2013. Наиме, 
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у поступку“, разним едукативним мерама и 
кроз спровођење тромесечног пројекта бор-
бе против корупције са непознатим садр-
жајем. Ова мањкавост је утолико већа када 
се узме у обзир да су поглавља о сузбијању 
корупције у самој Стратегији солидно раз-
рађена, а мере које се тамо помињу нису на-
ишле на адекватан одзив у Акционом плану.

Како би ова оцена била јаснија копирамо 
део Стратегије који се односи на борбу про-
тив корупције:

5.1. Борба против корупције у 
јавним набавкама

До корупције у јавним набавкама може 
доћи у разним фазама поступка јавне набав-
ке и у разним видовима. Због тога се питање 
борбе против корупције не може сматрати 
искључиво питањем спровођења специфич-
них антикорупцијских мера, већ као циљ 
који прожима разне аспекте реформе сис-
тема јавних набавки (нпр. транспарентност, 
мониторинг). Једнако треба имати у виду да 
против корупције делују и сви други меха-
низми који воде ка остваривању основних 
начела јавних набавки, чак и када им борба 
против корупције као таква није примарни 
циљ. Наиме, са становишта економичности 
јавних набавки је свеједно да ли се набавља 
непотребна роба или услуга плаћа скупље 
зато што је неки службеник код наручиоца 
био корумпиран или зато што није савесно 
радио свој посао – штета је иста. Самим тим, 

• Организовати Кам-
пању о значају транс-
парентности у поступку 
јавних набавки – кам-
пања се планира за 
последњи квартал сле-
деће, 2012. године, тре-
ба да је предложи Ми-
нистарство финансија 
у сарадњи са другим 
надлежним органима 
из система јавних на-
бавки и да је „усвоји“ 
Министарство финан-
сија. Из Акционог пла-
на се не види ко би 
кампању спроводио и 
на које циљне групе би 
била усмерена.

• Креирати интерактивни тест знања из 
области јавних набавки – Ово је зани-
мљива активност. Мањкавости су сли-
чне као и у претходној тачки.

• Израдити планер јавних набавки – 
слично као и претходно; планирано тек 
за годину дана након измена Закона, 
што је нелогично, осим ако промене 
Закона не буду почеле да се примењују 
тек годину дана након усвајања.

• Спровести Пројекат борбе против ко-
рупције у ситему јавних набавки – ак-
тивност такође треба да предложи 
Министарство финансија у сарадњи са 
другим надлежним органима из систе-
ма јавних набавки и да га усвоји исто то 
Министарство, крајем 2012 и почетком 
2013. Нема никаквих назнака у чему би 
се пројекат у ствари састојао, да ли би 
се антикорупцијске активности спрово-
диле пре и после одређеног периода.

Приступ сузбијању нерегуларности у сис-
тему јавних набавки који се овде планира је 
очигледно непримерен размерама пробле-
ма, што иде до граница неозбиљног. Тешко 
је наиме другачије окарактерисати план да 
се нерегуларности (што је појам под који је 
ваљда требало да буду обухваћене и ситне 
грешке почињене из незнања и злоупотре-
бе службеног положаја) сузбијају само пу-
тем „кампање о значају транспарентности 
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До корупције у планирању набавки долази 
на више начина.

Први је да се планира набављање добара, 
услуга или радова који нису потребни, или су 
мање потребни од других предмета набавке. 
Други вид корупције у планирању набавки 
огледа се у неправилном одабиру поступка 
јавне набавке који ће бити примењен (посеб-
но преговарачког који ограничава конкурен-
цију) или одређивања превисоке планиране 
вредности набавке. Трећи вид корупције у 
вези са планирањем набавке су ситуације 
када наручилац или лица која за њега раде 
само неким потенцијалним понуђачима дају 
више података о предмету будућих набавки, 
што овима омогућава значајну предност у 
доба када поступак набавке почне (на при-
мер, тако што могу унапред да сами прибаве 
робу и тако остваре предност по основу бр-
жег рока испоруке).

Посебни начини за сузбијање корупције у 
планирању набавки су следећи:

1) стандардизовање идентификације пот-
реба за набавкама кад год је то мо-
гуће (нпр. да ће се набавка аутомоби-
ла вршити након што пређу одређени 
број километара или доживе озбиљно 
оштећење тако да више нису функцио-
нални) чиме се избегава самовоља до-
носилаца одлука код одређивања пред-
мета и количине набавке у одређеној 
години или поступку;

2) обавезна припрема образложења у вези 
са тим зашто је одређена набавка пла-
нирана, зашто је планирана у неком 
неконкурентном поступку и како се до-
шло до процене вредности набавке;

3) интерна провера планова набавки код 
наручиоца;

4) објављивање свих релевантних инфор-
мација које су наручиоцу познате у 
вези са планираним набавкама у мо-
менту израде планова набавки.

5.1.3. Корупција у поступку јавне
   набавке

Током спровођења поступка јавне набавке 
до корупције може доћи на много начина и у 
вези са сваком радњом наручиоца. Полазећи 
од општих начела за борбу против корупције 

уколико се реформским мерама постигне 
боље планирање и управљање поступцима 
јавних набавки, биће и мање простора за 
корупцију. Дакле, борбу против корупције 
схватамо као циљ који је вредан и сам по 
себи, због друштвене опасности коју ова 
појава носи, али још више, као средство које 
ће помоћи да целокупан систем јавних на-
бавки у Републици Србији буде ефикаснији 
и да пружи боље резултате.

5.1.1. Постојеће непосредне
   антикорупцијске мере из ЗЈН

Антикорупцијско правило из ЗЈН се по-
казало као непрактично и до сада није било 
примењивано у пракси, и самим тим, није 
могло имати ефекта на сузбијање корупције 
у јавним набавкама. Будући да је извесно 
да корупције у јавним набавкама има, ово 
правило треба допунити. Претпостављени 
разлог непримењивања је одсуство веродос-
тојних доказа који би указивали наручиоци-
ма да је дошло до корупције у вези са јав-
ном набавком коју спроводе. Одредба би се 
могла прецизирати у вези са самим појмом 
„веродостојног доказа”. Још значајније је, 
међутим, створити делотворне механизме 
за сазнање о томе да је неко покушао да ко-
рупцијом наруши процес јавне набавке. То 
могу бити посебне мере намењене за зашти-
ту лица која би пружила таква сазнања или 
доказе, отварање посебних мејл адреса или 
телефонских линија за пријављивање так-
вих случајева (унутар наручилаца или уну-
тар неког спољног надзорног органа), као и 
посебне стимулације намењене лицима која 
обавесте наручиоца или контролни орган о 
томе да је неки понуђач или друго лице по-
кушао да подмићује или вршио притисак на 
наручиоца у вези са јавном набавком.

5.1.2. Корупција при планирању
   набавки

Корупција до које дође приликом плани-
рања јавних набавки је мање приметна, зато 
што се одиграва у процесу који није уређен 
посебним процедурама. Процес планирања 
буџета за јавне набавке је повезан са плани-
рањем буџета за друге потребе и стога није 
предмет посебне дискусије и разматрања. 
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2) сачињавање извештаја о реализованим 
набавкама и постигнутим циљевима, и 
њихово објављивање у оквиру Заврш-
ног рачуна, Извештаја о раду или по-
себног документа;

3) укидање могућности дискреционог од-
лучивања код реализације средстава 
финансијског обезбеђења због неис-
пуњења уговорних обавеза;

4) објављивање података о понуђачима 
који нису реализовали уговор о јавној 
набавци онако како је било предвиђе-
но на начин који ће их учинити доступ-
ним свим наручиоцима у будућности;

5) увођење обавезе за пријављивање ситу-
ација у којима уговор о јавној набав-
ци треба да буде оглашен ништавим 
и обавезе покретање поступка за огла-
шавање уговора ништавим од стране 
сваког органа који о томе добије оба-
вештење;

6) увођење провере правилности и целис-
ходности јавних набавки у обавезни 
део годишњи програма рада Државне 
ревизорске институције;

7) детаљно објављивање података о свим 
расходима који се плаћају са буџетских 
расходних ставки које би по својој при-
роди могле да представљају јавне на-
бавке, али се не реализују у поступку 
јавне набавке, како би неоправдано 
изузимање из примене ЗЈН постало 
лакше уочљиво;

8) обука припадника полиције и јавног ту-
жилаштва у вези са јавним набавкама, 
ради вођења делотворнијих истрага 
код кривичних дела;

9) измена Закона о прекршајима како би 
се предвидео дужи рок застаревања за 
прекршаје прописане ЗЈН;

10) обука прекршајних судија ради ефикас-
нијег вођења поступака за прекршаје 
прописане ЗЈН. ●

у јавним набавкама, мере које ће бити спро-
ведене се могу поделити на неколико група:

1) искључење и смањење утицаја „људског 
фактора” на ток поступка јавне на-
бавке или поједине радње, обавезним 
коришћењем електронских набавки 
и електронских лицитација кад год 
постоје техничке могућности и закон-
ски услови за то;

2) утврђивање, пријављивање и ефикасно 
решавање сукоба интереса код свих 
лица укључених у поступак јавне на-
бавке, док сама набавка траје;

3) увођење делотворних механизама за-
конске заштите узбуњивача у јавном 
и у приватном сектору, која укључује 
заштиту у случају упозоравања на не-
правилности унутар органа или орга-
низације, обавештавање спољних над-
зорних тела и целокупне јавности у 
одређеним случајевима;

4) увођење кривичног дела „незаконитог 
богаћења” из члана 20, Конвенције 
УН против корупције у правни систем 
и подвргавање лица која учествују у 
поступцима набавки могућој одговор-
ности за то кривично дело (увећање 
имовине које се не може објаснити за-
конитим приходима).

5.1.4. Корупција након закључења
   уговора

До корупције након закључења уговора 
може доћи у вези са мењањем одредаба са-
мог уговора, одобравањем испуњења које 
није у складу са уговором, некоришћењем 
средстава обезбеђења и других правних 
средстава која стоје на располагању наручи-
оцу због неиспуњења уговора или ради ћу-
тања наручиоца о слабом испуњењу уговора 
ради заштите пословних интереса понуђача.

Полазећи од општих антикорупцијских 
начела, активности би се могле поделити у 
следеће групе:

1) уређивање система интерне контроле 
код наручилаца пре него што плаћање 
буде одобрено и извршено;


