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Предмет: Иницијатива за допуну подзаконског акта,„Правилника о садржини акта којим се
ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца“ („Службени гласник РС", бр.
106/13) у циљу ојачања сврсисходности и повећања транспарентности у спровођењу
поступака јавних набавки
Поштовани,
Предмет иницијативе јесу ситуације које уочавамо у великом броју поступака јавних набавки, а
које често доводе до потпуне конфузије код корисника и понуђача, а везане су за припрему и
израду техничких спецификација у поступцима. Наиме, веома често грађанима није јасно због
чега се одређени пpступак спроводи, те како и зашто је наручилац одлучио да примени сачини
одређену техничку спецификацију.
Наручиоци углавном износе основне податке или их уопште не износе. Уколико се посегне за
додатним прибављањем информација (захтеви за приступ информацијама), наручиоци
одговарају штурим,техничким и веома често нејасним подацима у вези са истраживањем
тржишта, анализама, студијама или другим радовима те ангажовањем сопствених или других
ресурса како би се извршиле радње на основу којих се сачињава и специфицира предмет јавне
набавке који је основа конкурсне документације. Конкретан предлог базирамо на анализи
случајева јавних набавки кодкојих постоји велика нејасноћа о разлозима због којих је одређена
управо таква техничкаспецификација предмета (пројекат и набавка добара за фонтану на
Славији, набавка добара возила за потребе пограничне полиције Министарства унутрашњих
послова, набавка добара термовизијских камера за потребе Државног универзитета у Новом
Пазару, набавка закупа опреме за одржавање догађаја од стране Града Београда, и многи
други поступци...)
Како би грађанима као крајњим корисницима, заитересованим лицима и понуђачима било
много јасније зашто, како и на основу чега се одређује предметна спецификација, како би се
олакшала спољна и интерна контрола поступања и уочавања неправилности у поступцима
јавних набаваки овом иницијативом
- предлажемо обавезу објављивања свих докумената који су настали у раду
наручиоца, а у вези са припремом техничке спецификације (истраживање тржишта,
анализе, студије, радови и мишљења) ито на ВЕБ страницама наручилаца, у делу који
се односи на предметну јавну набавку.
Обавеза објављивања ових података би најпре била уређена подзаконским актом који
регулише интерне процедуре наручилаца- Правилником о садржини акта којим се ближе
уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", бр. 106/13).
Сматрамо да би објављивање ових докумената:

1. повећало информисање код грађана увези са, за њих веома комплексним системом
који често не разумеју и где зато неретко износе сумње у исправност намере оних који
спроводе поступке;
2. поспешило учешће заинтересованих лица и понуђача, који би имали јаснију представу
о намерама и жељама наручиоца. То би вероватно умањило број поднетих захтева за
заштиту права, јер би било јасније на чему је заснована конкурсна документација, а и
сами наручиоци би се понашали одговорније у њеној припреми;
3. смањило број поднетих захтева за приступ информацијама од јавног значаја, јер
ћеграђанииостали заинтересовани сада имали много јаснију представу о основама и
разлозима сачињавања одређених техничких спецификација;
4. повећало транспарентност процедураи отвореност података, па последично и умањило
ризике од настанка корупције;

У Београду,
Дана 22.12. 2017. године.

