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Извештај о раду Центра за јавну управу за 2019. годину 
 

 

 1. У оквиру Одсека за мастер и докторске студије и Центра за јавну управу предузете 
су активности на реализацији предавања, испита и одбрана мастер радова за прву 
генерацију, односно предавања и испита за другу генерацију студената мастер академских 
студија на енглеском језику из области менаџмента јавних набавки – Master in Public 
Procurement Management (MPPM). Такође, на основу успешне реализације досадашњих 
активности закључен је уговор о донацији са Европском банком за обнову и развој (EBRD) 
у износу од 270.000 евра за трећу генерацију студената. 

 2. Професор др Д. Миловановић, управник MPPM и Љиљана Марић, шеф Одсека за 
мастер и докторске студије и секретар MPPM присуствовали су Четвртој глобалној 
конференцији из области јавних набавки, која је одржана 8. и 9. јула 2019. године у Риму. 
Конференција је одржана у организацији Универзитета „Тор Вергата“ у Риму, уз подршку 
EBRD и окупила је водеће међународне стручњаке из области јавних набавки, представнике 
светских финансијских институција, студенте друге „београдске“ и седме „римске“ 
генерације, као и алумнисте овог програма. Професор  Миловановић био је модератор 
панела на тему: Transparency Consideration – Using MEAT Criteria. По завршетку 
конференције одржан је свечани програм, у току којег су управници MPPM професор 
Густаво Пига и професор Д. Миловановић честитали студентима на успешном похађању 
наставе, која је трајала од новембра 2018. до јуна 2019. године. Такође, исказали су 
захвалност за подршку EBRD, чији представници су најавили да ће и за школску 2019/2020. 
годину обезбедити одређени број стипендија за студенте. У име београдске генерације 
студената завршни говор је одржао Павле Станишић, а у име римске Амира Мохамед Али 
Јалас. Студентима су пригодне сертификате и плакете уручили потпредседница EBRD 
Бетси Нелсон и директор за набавке у EBRD Јан Јакхолт. Међу стипендистима EBRD у 
другој генерацији овог програма мастер академских студија су биле и колеге запослене на 
Правном факултету Универзитета у Београду. 

3. На Правном факултету Универзитета у Београду је 2. октобра 2019. године свечано 
обележен почетак наставе за трећу генерацију студената MPPM. Полазницима овог 
програма обратили су се: декан Правног факултета проф. др Зоран Мирковић, ректорка 
Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић, регионална директорка EBRD за 
Западни Балкан Zsuzsanna Hargitai, први секретар Амбасаде Републике Италије и шеф 
одељења за економску, трговинску и научну сарадњу Matthias Claivaz, директор за набавке 
у EBRD Jan Jackholt, у име Универзитета у Риму „Тор Вергата“, Вељко Сикирица, а у име 
алумниста овог програма председник Алумни удружења Бранимир Благојевић. 
Представници EBRD истакли су задовољство резултатима које су оствариле претходне две 
генерације студената, као и начином на који Правни факултет Универзитета у Београду и 
Универзитет „Тор Вергата“ у Риму, Департман за економију и финансије, реализују ове 
мастер академске студије. Овим поводом студентима је предавање одржала Кори Удовички, 
председница Управног одбора и главна економисткиња Центра за високе економске 
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студије. Модератор скупа је био професор др Добросав Миловановић, који је и управник 
овог заједничког студијског програма, који се изводи на енглеском језику. Трећа београдска 
MPPM генерација састављена је од 34 полазника из земаља региона Западног Балкана, и то: 
из Србије 16, из Босне и Херцеговине 8, из Северне Македоније 3, из Црне Горе 3, из 
Хрватске 3, док је један студент из Немачке. Уз стипендије које је за кандидате запослене у 
јавним секторима земаља Западног Балкана обезбедила Европска банка за обнову и развој, 
у школској 2019/2020. години ове студије су уписали и кандидати запослени у приватном 
сектору. 

 4. Током 2019. године, у оквиру пројекта ГИЗ-а, „Подршка реформи јавне управе“, 
чланови Центра за јавну управу, проф. Д. Миловановић и доц. В. Цуцић, били су 
ангажовани на  активностима у поступку усклађивања прописа са Законом о општем 
управном поступку и повезаним активностима које обухватају: 1. подршку у процесу 
усклађивања посебних закона са ЗУП-ом; 2. обуку заинтересованих страна о ЗУП-у и 
процесу усклађивања посебних закона са ЗУП-ом; 3. ажурирање и спровођење 
одговарајућих делова плана за спровођење и праћење примене ЗУП-а; 4. израду 
Методологије за праћење примене ЗУП-а; 5. подршку у успостављању јединствених 
управних места за појединачне животне догађаје; 6. учешће на састанцима успостављених 
структура за усклађивање посебних закона са ЗУП-ом; 7. редовну комуникацију и 
координацију са другим стручњацима који су укључени у процес усклађивања посебних 
закона са ЗУП-ом и његово спровођење, укључујући организациони тим за развој. 

 5. Центар за јавну управу је 8. септембра 2019. године на Правном факултету 
Универзитета у Београду организовао презентацију MPPM учесницима семинара о 
методологији за процену система јавних набавки (MAPS training) у организацији Светске 
банке, који је у периоду од 9. до 13. септембра одржан у Београду. MAPS је методологија 
коју користе све међународне финансијске институције у склопу обавезних процедура 
процене ризика земаља приликом припреме и процеса одобравања кредита за финансирање 
развојних и инвестиционих пројеката. Како су обуку успешно завршили и неки од 
наставника ангажованих на MPPM, постали су сертификовани предавачи за модул MAPS, 
који ће се уврстити у наставни програм ових мастер академских студија. MPPM на тај начин 
постаје једини акредитовани партнер Светске банке, који кроз академске студије шири 
најсавременија знања примењена у пракси Светске банке, EBRD и осталих међународних 
институција. Декан Факултета професор др Зоран Мирковић је овим поводом угостио 
директора Светске банке за јавне набавке Винаја Шарму, који је указао на значај 
препознавања важности образовања кадрова за област јавних набавки од стране Правног 
факултета, истакавши подршку даљим иницијативама у овом правцу и најављујући 
могућности за нове видове сарадње. 

 6. У периоду од 14. до 17 новембра 2019. године, проф. Д. Миловановић је 
учествовао у раду прве међународне конференције у организацији Афричке мреже за јавне 
набавке (African Public Procurement Network) на тему: „Innovative Approaches to Public 
Procurement“. Том приликом одржао је презентацију на тему „MAPS II – Techniques and 
Benefits - Vision from Public Administration point of view“. Током конференције је договорено 
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да Центар за јавну управу Правног факултета успостави различите облике сарадње у виду 
организовања обука, семинара, округлих столова и конференција у области јавних набавки 
са Афричком мрежом за јавне набавке. 

 7. У оквиру сарадње са Националном академијом за јавну управу и PwC Aкадемијом, 
учествујући на скупу „Однос управног судства и органа јавне управе у циљу ефикасније 
заштите права грађана“ одржаном 27. новембра 2019. године, уз М. Лазарову Трајковску 
(бившу судију Европског суда за људска права) и проф. Р. Томаса, експерта Фонда за добру 
управу Уједињеног Краљевства, проф. Д. Миловановић је одржао предавање на тему: 
„Однос Управног суда и државне управе у Републици Србији“, након чега је учествовао у 
дискусији. 

 8. Чланови Центра за јавну управу проф. Д. Миловановић, проф. М. Давинић и доц. 
В. Цуцић учествовали су у изради и издавању Зборника радова „150 година управног спора 
у Србији“ на српском и енглеском језику, чији су издавачи Управни суд и Правни факултет 
Универзитета у Београду. Уредник Зборника радова био је доцент В. Цуцић. 

 9. Чланови Центра за јавну управу проф. Д. Миловановић, проф. М. Давинић и доц. 
В. Цуцић учествовали су у припреми и реализацији Међународне конференције „150 година 
управног судства и управног спора у Србији“, која је одржана 28. новембра 2019. године у 
Београду, у сарадњи са Управним судом, Организациjом за европску безбедност и сарадњу 
- Мисијом у Србији, Британском амбасадом и UKaid-om. После уводног обраћања 
председника Управног суда, в.ф. председника Врховног касационог суда и Високог савета 
судства, шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, амбасадора Уједињеног Краљевства/представника 
Фонда за добру управу и државног секретара Министарства правде, представљен је Зборник 
радова „150 година управног спора у Србији“. Аутори ове студије, председник Управног 
суда Републике Србије, судија Јелена Ивановић, професор др Добросав Миловановић, 
доцент др Вук Цуцић (уредник Зборника), професор др Дејан Вучетић и професор др Марко 
Давинић изложили су своје радове. У другом делу конференције, своје презентације у 
оквиру теме „Правци развоја управног судства“ изложили су председник Управног суда 
Републике Србије судија Јелена Ивановић, председник Управног суда Републике Словеније 
судија Јасна Шеган, судија Инга Везмар Барлек, Високи управни суд Републике Хрватске, 
експерт Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства, проф. Р. Томас. Модератор 
конференције био је професор др Добросав Миловановић. 

 10. Проф. Д. Миловановић је учествовао у сачињавању и закључивању Споразума о 
сарадњи између Правног факултета Универзитета у Београду и Националне академије за 
јавну управу. Такође, са деканом Правног факултета, присуствовао је свечаном отварању 
нове зграде Националне академије за јавну управу и са овом институцијом разматрао 
могуће облике сарадње у наредном периоду. 

 

Извештај Центра за јавну управу  је припремио 

проф. др Добросав Миловановић, управник Центра 


