
         

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О 

ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНE  

 

1. У поступку припреме Предлога акционог плана за 2022. годину за спровођење 

Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. годинe (у даљем 

тексту: Предлог акционог плана за 2022. годину), која обухвата преглед и анализу постојећег 

стања, израду Извештаја о спровођењу Акционог плана за 2021. годину и информисање Владе 

РС о постигнутим циљевима и спроведеним активностима и испуњеним индикаторима до 

сада, Канцеларија за јавне набавке спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за 

2022. годину, који је саставни део овог програма. 

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за 2022. годину спровешће се у периоду од 

24. марта 2022. године до 15. априла 2022. године.    

2. 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 имаће прилику да дају предлоге, коментаре, сугестије и примебде на 

текст Предлога акционог плана за 2022. годину.  

3. Текст Предлога акционог плана биће постављен на интернет страници Канцеларије 

за јавне набавке www.ujn.gov.rs и на порталу е-Консултације.  

Учесници у јавној расправи ће своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања 

јавне расправе, достављати Канцеларији за јавне набавке путем електронске поште на e-mail 

адресу: office@ujn.gov.rs или поштом на адресу: Канцеларија за јавне набавке, са назнаком 

„За Предлог акционог плана за 2022. годину”, улица Немањина 22-26, 11000 Београд. 

4. По окончању поступка јавне расправе Канцеларија за јавне набавке пажљиво ће 

анализирати све примедбе, предлоге и сугестије и сачиниће и објавиће извештај о спроведеној 

јавној расправи о Предлогу акционог плана за 2022. годину на интернет страници 

Канцеларије за јавне набавке и порталу е-Консултације најкасније седмог радног дана пре 

подношења Влади на разматрање и усвајање.  

5. Овај програм, ради реализације, доставити Канцеларији за јавне набавке, која ће 

јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет 

страници и порталу е-Консултације.  
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