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Предмет: Иницијатива за допуну члана 7 и 7a Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС)  / Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар 
наручиоца („Службени гласник РС", бр. 106/13) у циљу повећања транспарентности 
поступака који се не спроводе на основу Закона о јавним набавкама 
 
Поштовани,  
 
Основ за иницијативу јесу недостаци које смо уочили у поступцима набавки који се у складу са 
чланом 7. не спроводе према Закону о јавним набавкама, а које смо имали прилике да 
пратимо. У члану 7, у ставу 2. се наводи да су наручиоци дужни да поступају у складу са 
начелима из Закона о јавним набавкама и код таквих набавки. С обзиром на то да наручиоци 
то не чине увек, сматрамо да је неопходно да се обезбеди доследнија примена принципа. 
Сматрамо да би ова законска норма могла да се операционализује кроз подзаконски акт.  
 
Као конкретан пример и повод за упућивање ове иницијативе наводимо поступак набавке 
транспорта и обезбеђења новца који је спровело јавно предузеће „Пошта Србије“, чије смо 
документе анализирали. Напомињемо да у конкретном случају нисмо имали сазнање да се 
води поступак набавке, а да смо до информације дошли на основу обраћања једног од 
незадовољних понуђача. У поступку је предметна комисија неколико пута мењала предлог 
одлуке, те смо уочили и поступање за које се сумња да је супротно прописима (непотписани и 
неоверени предлози и одлуке, враћање у пређашње стање без поништавања итд). Пример 
наводимо као један од послова велике вредности у којем се показало да наручиоци не 
примењују принципе који су им Законом задати. 
 
Принципи на којима почива систем јавних набавки имају једнаку важност и вредност, али 
мишљења смо да би доследнија примена принципа транспарентности процедура у 
поступцима у којима се не примењује Закон направила највећи помак у пракси. У том смислу, 
а гледајући већ исказану обавезу да наручиоци поступају у складу са начелима Закона, овом 
иницијативом:  
 

- предлажемо уношење обавезе објављивања позива, конкурне документације и 
одлуке о додели уговора у поступку набавке на коју се Закона о јавним набавкама не 
примењује, и то на веб страници наручиоца, 

- Обавеза би, до измене Закона о јавним набавкама, могла бити одређена у оквиру 
Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар 
наручиоца („Службени гласник РС", бр. 106/13) 

 
Сматрамо да би предности биле вишеструке: 
 



 

 

- већи број заинтересованих лица и посредно понуђача, па самим тим и уштеда за јавна 
средства; 

- смањење корупције; 
- лакше уочавање неправилности од стране надлежних институција; 
- јавност процедура; 
- отвореност података; 
- последично, то би могло довести до смањења броја поднетих захтева за приступ 

информацијама иснтитуцијама.  
   
У Београду,  
 
Дана 22.12. 2017. године. 
 
 
 
 
 


