
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О 

ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНЕ 

 

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, 76/14 и 8/19 – др. пропис), 

Канцеларија за јавне набавке објављује Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу 

акционог плана за 2021. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у 

Републици Србији за период 2019-2023. године 

Програмом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године 

(„Службени глсник РС, број 82/19) који је донет од стране Владе Републике Србије 22. 

новембра 2019. године, у тачки 5. „ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ“, дефинисано је да ће се на оперативном нивоу овај програм реализовати 

на основу акционих планова. Први Акциони план донет је за 2019. и 2020. годину, док овај 

акциони план обухвата 2021. годину. 

На основу анализе успешности извршења претходног стратешког документа у 

периоду 2014 – 2018. годинe, може се закључити да је већи део дефинисаних активности 

спроведен на утврђени начин и у предвиђеном року. Активности које нису реализоване, 

реализоваће се у оквиру Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 

2019-2023. годинe.   

Као један од главних циљева Програма јесте даља модернизација поступака јавних 

набавки кроз пуну примену електронских метода комуникације, уз последично побољшање 

њихове ефикасности, транспарентности и смањење ризика од нерегуларности. Такође, 

планира се и остварење значајног напретка у вези са преговорима са ЕУ у Поглављу 5 – 

јавне набавке, првенствено у односу на испуњавање мерила за затварање.   

У поступку припреме овог стратешког документа, Канцеларија за јавне набавке 

спровела је јавну расправу о Предлогу акционог плана за 2021. годину за спровођење 

Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године у 

периоду од 22. јануара до 12. фебруара 2021. године (у даљем тексту: Предлог акционог 

плана). Текст Предлога акционог плана објављен је на званичној интернет страници 

Канцеларије за јавне набавке и Порталу е-Управа.  

Током спровођења јавне расправе представници органа и организација, правосудних 

органа, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног 

друштва, стручне јавности, као и професори, академици, научници и друга заинтересована 

лица имали су прилику да дају своје предлоге, коментаре, сугестије и примедбе на Предлог 

акционог плана, како електронским путем, тако и путем поште.  

             Сва заинтересована лица имала су прилику да доставе примедбе, предлоге, сугестије 

и коментаре Канцеларији за јавне набавке путем електронске поште на e-mail адресу: 

оffice@ujn.gov.rs или поштом на адресу: Канцеларија за јавне набавке, ул. Немањина 22-26, 

mailto:оffice@ujn.gov.rs


11000 Београд, са назнаком: „За Предлог акционог плана за 2021. годину за спровођење 

Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године”. 

Имајући у виду да током јавне расправе није било достављених примедаба, предлога, 

сугестија и коментара, Канцеларија за јавне набавке упутила је Предлог акционог плана 

надлежним органима јавне управе ради давања мишљења и у даљи поступак усвајања. 


