
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
Правни основ за доношење ове стратегије садржан је у члану 45. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – 
одлука УС, 72/12, 7/14 – одлука УС и 44/14) којим је прописано да стратегијом развоја 
Влада утврђује стање у области из надлежности Републике Србије и мере које треба 
предузети за њен развој. 

 
 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
Претходну Стратегију развоја јавних набавки у Републици Србији Влада је 

донела у септембру 2011. године. Од 1. априла 2013. године са применом је почео нови 
Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12), којим је 
у значајној мери измењен регулаторни и инситуционални оквир.  

Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, под бр. 3.2.2.2.1 као 
мера је предвиђено Ажурирање Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији 
полазећи од актуелних промена регулаторног и институционалног оквира. Исто је 
предвиђено и Акционим планом за испуњавање препорука Европске комисије 
садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских 
интеграција за 2013. годину, 3.5. Јавне набавке, редни број 29. Препорука се односи на 
потребу усаглашавања националне стратегије и акционог плана за јачање јавних 
набавки са новоусвојеним прописима у овој области. 

У Ревидираном  Националном програму за усвајање правних тековина Европске 
уније, Закључак Владе 05 Број: 337-8355/2014 од 31.07.2014. године – 3.5. Јавне 
набавке – Преглед стања, наведено је да је дана 20. јуна 2014. године представљена 
радна верзија нове Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 
2014-18. године, као и да се званично усвајање овог документа од стране Владе 
Републике Србије очекује у III кварталу 2014. године. 

Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014-2018. 
година, дефинише правце развоја јавних набавки у Републици Србији за дати период и 
уједно је документ од кључног значаја за преговарачки процес у оквиру Поглавља 5 – 
јавне набавке. Једно од питања билатералног скрининга за поглавље 5 – јавне набавке, 
одржаног 13. маја 2014. године у Бриселу, односило се управо на рок за усвајање 
ажуриране Стратегије развоја јавних набавки. 

 
 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
      И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 
Ова стратегија садржи Уводни део и Развојни оквир јавних набавки за период 

2014-2018. година. 
У уводном делу наведени су стратешки циљеви реформе јавних набавки: 
1) изградња и развој јединственог система јавних набавки у Републици Србији; 
2) јачање конкуренције на тржишту  јавних набавки; 
3) смањивање нерегуларности у систему јавних набавки; 



4) повећање економичности и ефикасности јавних набавки; 
5) промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним 

набавкама, учешћа малих и средњих предузећа и иновација; 
6) потпуно усаглашавање домаћих прописа са директивама и другим актима 

ЕУ у области јавних набавки и њихово пуно спровођење у пракси. 
 
Приоритетне области којима се бави Развојни оквир Стратегије су следећа 

поглавља: 
1) Унапређење регулаторног оквира; 
2) Јачање институционалног оквира;  
3) Унапређење ефикасности и одрживости система јавних набавки;  
4) Сузбијање нерегуларности у систему јавних набавки. 

 
У оквиру Унапређења регулаторног оквира, под тачком 1.1. дат је краћи приказ 

постојећег регулаторног оквира система јавних  набавки у Републици Србији, и то део 
који се односи на јавне набавке (1.1.1) и део који се односи на концесије и јавно-
приватно партнерство (1.1.2.), с обзиром да су у складу са правилима ЕУ јавно-
приватно партнерство и концесије одређени као јавни уговори. У оквиру тачке 1.2. 
представљене су правне тековине ЕУ у области јавних набавки, и то четири важеће 
директиве (Директива 2004/18/ЕЗ из 2004. године, којом се утврђују поступци за 
доделу уговора о јавним радовима, уговора о јавним набавкама добара, као и уговора о 
јавним услугама у класичном сектору; Директива 2004/17/ЕЗ из 2004. године, којом се 
уређују поступци набавки наручилаца из области водопривреде, енергетике, саобраћаја 
и поштанских услуга; Директива 2007/66/ЕЗ из 2007. године, којом су регулисани 
правни лекови у области јавних набавки и унапређена ефикасност заштите права у 
поступцима јавних набавки; Директива 2009/81/ЕЗ из 2009. године, којом се уређују 
набавке у области одбране и безбедности), као и три нове директиве које су донете у 
фебруару 2014. године, а које су ступиле на снагу 17. априла 2014. године и са којима 
државе чланице морају да се ускладе у року од 24 месеца (осим за електронске набавке 
код којих је рок 54 месеца). То су: Директива 2014/24/ЕУ - класичан сектор; Директива 
2014/25/ЕУ - комунални/ “utility” сектор; Директива 2014/23/ЕУ- концесије. Под 
тачком 1.3. дат је приказ процеса хармонизације и усаглашавање са европским 
законодавством и усклађивање секторских закона на националном нивоу. С тим у вези 
назначено је да је Република Србија, као држава кандидат, обавезна да у потпуности 
усклади своје законодавство у области јавних набавки са правним тековинама ЕУ, као 
и да обезбеди његову пуну примену на свим нивоима, од републичког до локалног.  

Поглавље 2. односи се на Јачање институционалног оквира. Под тачком 2.1. дат 
је краћи приказ основних институција у систему јавних набавки и њихових 
надлежности. У наставку овог поглавља представљен је начин успостављања 
институционалног оквира који ће обезбедити спровођење јединствене политике у свим 
областима везаним за јавне набавке, а који се односи на јачање капацитета институција 
(2.2.), координацију и подизање ефикасности рада институција (2.3.), као и унапређење 
институционалног оквира у области концесија и јавно-приватног партнерства (2.4.).  

У пр вом делу по главља 3 ,  ко је се односи на Унапређење ефикасности и 
одрживости система јавних набавки, посебно су обрађени приоритети Стратегије са 
циљем подизања ефикасности јавних набавки на оперативном нивоу путем спровођења 
електронских јавних набавки (регулатива и стање у пракси; даљи правци развоја), 
централизованих набавки и оквирних споразума. Други део поглавља 3. односи се на 
Одрживост, а у вези са приоритетима документа „Стратегија Европа 2012 – европска 
стратегија паметног, одрживог и инклузивног развоја“, обухвата „зелене набавке“, 



социјални аспект јавних набавки, мала и средња предузећа (олакшавање учествовања 
малим и средњим предузећима у поступцима јавних набавки) и иновације (куповина 
иновативних производа, услуга и радова). У завршном делу поглавља 3. представљен је 
развој професионализације, односно наставак сертификације службеника за јавне 
набавке и јачање кадровских капацитета наручилаца, понуђача, као и капацитета 
запослених у инститицијама. 

Сузбијање нерегуларности представљено је кроз поглавље 4. и обухвата заштиту 
права (4.1.), унапређење мера за сузбијање нерегуларности и мере за борбу против 
корупције (4.2.), као и подизање свести (4.3.). Ово поглавље односи се на мере које ће 
предузимати Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, као 
и на спровођење различитих мера које се односе на све три фазе процеса јавне набавке 
(планирање набавки, спровођење поступка јавне набавке и извршење уговора). Такође, 
представљене су и мере које се односе на подизање свести и јачање улоге и подршке 
јавности, а посебно медија, организација грађанског друштва, како би се што боље 
упознали са законским решењима у области јавних набавки и добром праксом у 
примени тих решења.  

У завршном делу представљен је Акциони план са циљем примене Стратегије, 
који представља њен саставни део. У Акционом плану су наведене: активности, 
носиоци активности, рокови и показатељи за праћење извршења активности 
Стратегије. Акциони план се доноси за период до краја 2015. године, након чега ће се 
доносити годишњи акциони планови. Предлоге акционих планова ће за Владу 
припремати Управа за јавне набавке, која ће вршити и праћење извршења акционих 
планова и о томе извештавати Владу, по распореду дефинисаним Стратегијом. 

  
 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ 
СТРАТЕГИЈЕ 

 
Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. 

година представља стратешки документ који обухвата више буџетских циклуса, чија се 
финансијска средства опредељују кроз годишњи Закон о буџету Републике Србије.  

С обзиром на јасну оријентацију Републике Србије за стицање пуноправног 
чланства у Европској унији у периоду обухваћеном овом стратегијом, финансијска 
средства, поред средстава из буџета Републике Србије, обухватају и очекивана средства 
из буџета Европске уније, односно средства кроз програме IPA, TAIEX, SIGMA, PLAC. 

Узимајући у обзир вишегодишњи временски период који је обухваћен 
Стратегијом, као и чињеницу да је Стратегијом дефинисано да ће се акциони планови 
доносити за сваку годину посебно, а да су конкретне активности које су њима 
предвиђене од суштинског значаја за процену потребних финансијских средстава, 
тренутно се не може извршити поуздана процена укупних финансијских средстава. 
 
 

V. ИЗЈАВА О ПРЕДВИЂЕНОСТИ СТРАТЕГИЈЕ 
     ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ВЛАДЕ 
 
Доношење Предлога стратегије предвиђено је Планом рада Владе за 2014. 

годину. 
 
 


	У уводном делу наведени су стратешки циљеви реформе јавних набавки:

