ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
ЗА ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

На основу члана 41. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06-пречишћен текст,
69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), Министарство финансија објављује
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама.
Доношење Закона о јавним набавкама предвиђено је Стратегијом развоја јавних набавки у
Републици Србији за период 2014-2018. године („Службени гласник РСˮ, број 122/14), као један
од стратешких циљева реформе јавних набавки у Републици Србији.
Посебна радна група за припрему Нацрта закона o јавним набавкама образована је 13. јула 2018.
године. Чланови Посебне радне групе су представници Министарства финансија, Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Управе за јавне набавке, Канцеларије
за информационе технологије и електронску управу и Привредне коморе Србије.
Као полазну основу за израду Нацрта закона, радна група је користила Директиве ЕУ и друга
акта Европске уније у области јавних набавки. Основи циљ доношења Нацрта закона је потпуно
усаглашавање домаћих прописа са директивама и са одредбама других прописа и њихово пуно
спровођење у пракси.
У поступку припреме закона, Министарство финансија је у сарадњи са Управом за јавне набавке
и Привредном комором Србије у периоду од 03. октобра до 22. октобра 2018. године, спровело
јавну расправу о тексту Нацрта закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Нацрт закона). Текст
Нацрта закона објављен је на званичној интернет страници Mинистарства финансија, Управе за
јавне набавке и Привредне коморе Србије, а сва заинтересована лица била су у могућности да
коментаре и мишљења доставе електронским путем.
Објављеним програмом јавне расправе предвиђено је одржавање Округлих столова, који су у
организацији Привредне коморе Србије одржани 08. октобра, 10. октобра и 12. октобра ове
године у Новом Саду, Београду и Нишу и на којима је, поред чланова Посебне радне групе,
присуствовао представник пројекта који се финансира из ЕУ фондова „Support for Further
Improvement of Public Procurement System in Serbia”, као и представници државних органа,
привредних субјеката, организација цивилног друштва, стручне јавности, као и друге
заинтересоване стране.
Сваки Округли сто је отворио представник Привредне коморе Србије, док је уводни говор
одржала вд помоћница министра финансија, Милица Ђурђевић, која се осврнула на све
активности које су министарство и Посебна радна група имали у изради законског текста, као и
на значај који ће доношење овог закона имати за Републику Србију.
Имајући у виду да је у моменту одржавања Округлог стола пристигао веома мали број примедби,
предлога и сугестија, учесници Округлог стола су још једном позвани да своје примедбе доставе
електронским путем, односно путем поште, како би исте биле детаљно размотрене.
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У току јавне расправе сви заинтересовани субјекти могли су доставити своје предлоге путем
електронске поште на адресу: javnarasprava@ujn.gov.rs. После одржвања Округлог стола управо
је и пристигле су различите примедбе, предлози и сугестије од стране заинтересованих лица.
Предлоге су доставили:
- Привредна комора Србије
- „Тендери“ доо, Крагујевац консултантска кућа за област јавних набавки
- Мацић Ненад
- Пословно удружење „Понуђачи Србије“ са тимом консултаната из консултантске фирме
„Тендери“ доо, Крагујевац
- ЈКП Стандард Врбас
- Министарство одбране РС
- Транспарентност Србија
- Унија послодаваца Србије
- Народна банка Србије
- Вељко Ковачевић ЕПС
- Теленор д.о.о.
- AmCha Srbija
- Удружење професионалаца из области јавних набавки Центар за јавне набавке „Либерум вето“
- Сремска Митровица
- Цестра д.о.о. Београд
- Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије
- Топлички центар за демократију и људска права
- Фонд за социјално осигурање војних осигураника
- Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ АД Београд
- Добринка Гвозденовић, дипл. правник
- CML Construction Services д.о.о. Београд, привредно друштво у оквиру Концерна Страбаг
- Национална алијанса за локални економски развој
- Безбедносно-информативна агенција
- Институт за јавне набавке д.о.о. Београд
- Град Београд, Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
- Савет страних инвеститора
- НИС ад Нови Сад
- Бисерка Недељковић
- Амига“ д.о.о. Краљево
- Београдски центар за безбедносну политику
- ЈП „Пошта Србије“ Београд
- Амакс доо
- PE-CO doo
- Јавно предузеће „Службени гласник”, Београд
- „Profesional Medic“ д.о.о. Ритопек
- Процес инжењеринг д.о.о. Београд
- Град Сомбор
- Министарство спољних послова
- Конзорцијум организација цивилног друштва Балканска истраживачка мрежа (БИРН Србија),
Независно удружење новинара Србије (НУНС), Славко Ћурувија фондација и Транспарентност
Србија
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- Удружење грађана за демократију и грађанско образовање “Грађанске иницијативе“
- „Изопрогрес” АД Београд
- ВПД ''Erotija'' д.о.о. Ниш
- Attila Bujdošo
- Јасна Атанасијевић
- jelena.skoric@vojvodina.gov.rs
После завршетка јавне расправе, чланови радне групе за припрему текста Закона о јавним
набавкама су детаљно рамотрили све пристигле примедбе, предлоге и сугестије.
У прилогу је табела са примедбама које су прихваћене и примедбама које нису прихваћене.
Примедбе које су биле општег карактера или нису садржале конкретан предлог на сам текст
Нацрта закона су размотрене и такође су наведене у табели.
Поред тога, идентичне примедбе које се односе на исте чланове нацрта, а поднете су од стране
различитих предлагача наведене су само једном.
Табеле су припремљене почевши од члана 1. Нацрта закона, па надаље. Табела у којој су наведене
примедбе које се не прихватају садржи и колону у којој је кратко образложење због чега
примедба није прихваћена.
Прихваћене примедбе су уграђене у текст Нацрта закона који се налази у прилогу.
Примедбе изнете у јавној расправи које су биле правно-техничког карактера ће се додатно
размотрити кроз додатну правно-техничку редакцију текста Нацрта закона.
Када су у питању примедбе које су се односиле на брисање одредби из текста Нацрта закона, а
полазећи од чињенице да је један од основних циљева закона обезбеђење усклађености за
правним тековинама Европске уније, оцењено је да су те одредбе неопходне и да их не треба
брисати, како ради усклађености са европским прописима, тако и због чињенице да је реч о
одредбама које ни на који начин не представљају сметњу за правни систем Републике Србије и
да би их било корисно преузети.
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