
1 
 

Извештај о раду Центра за јавну управу за 2020. годину 

 

 1. У оквиру Центра за јавну управу и Одсека за мастер и докторске студије  предузете 
су активности на реализацији одбрана мастер радова за другу генерацију (крајем фебруара 
2020. године), односно предавања и испита за трећу генерацију студената мастер 
академских студија на енглеском језику из области менаџмента јавних набавки – Master in 
Public Procurement Management (MPPM). Услед околности изазваних пандемијом болести 
Covid-19, у периоду од друге половине марта до краја септембра 2020. године настава је 
одржана на даљину, путем видео конференцијске линије, чиме су успешно завршена 
предвиђена предавања за студенте треће генерације овог програма. 

 2. Пета глобална конференција из области јавних набавки коју организује 
Универзитет „Тор Вергата“ у Риму, уз подршку Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), 
одржана је виртуелно. Конференција је обухватила шест сесија, окупила је водеће 
међународне стручњаке из области јавних набавки, представнике светских финансијских 
институција, студенте треће „београдске“ и осме „римске“ генерације, као и алумнисте овог 
програма, а трајала је од 6. до 8. јула 2020. године. Учешће је узео и управник MPPM 
професор др Добросав Миловановић, који је изнео став да је у условима пандемије кључна 
претпоставка за успешну реализацију јавних набавки враћање поверења које је озбиљно 
нарушено у наведеним околностима. 

 3. На основу успешне реализације досадашњих активности на MPPM програму, 
Европска банка за обнову и развој донела је одлуку да финансијски подржи и четврту 
генерацију студената, који су ове студије уписали у шк. 2020/2021. години. Свечаност 
поводом почетка наставе одржана је 30. септембра 2020. године на Правном факултету, док 
су учесници из иностранства били у прилици да се укључе путем видео везе. Четврту 
генерацију чини 28 полазника из земаља региона Западног Балкана (Србија – 16, Северна 
Македонија – 6, Босна и Херцеговина – 4, Црна Гора – 2), од којих су 27 стипендисти ЕБРД, 
док један студент, као запослени у приватном сектору, сам сноси трошкове студија. 
Студентима су се на свечаности обратили амбасадор Италије у Републици Србији Карло Ло 
Кашо, ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић и декан Правног 
факултета проф. др Зоран Мирковић, док су се путем видео линка из Лондона укључили 
представници ЕБРД Јан Јакхолт и Евгениј Смирнов, а из Рима проф. др Густаво Пига, 
управник међународног мастер програма из области јавних набавки (IMPPM) на 
Универзитету „Тор Вергата“ у Риму. Проф. др Сима Аврамовић одржао је главно 
предавање, док је студенте са радом IMPPM Алумни асоцијације упознао њен председник 
Бранимир Благојевић. Модератор скупа је био управник ових студија проф. др Добросав 
Миловановић. Представници ЕБРД истакли су задовољство резултатима које су оствариле 
претходне три 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. По завршетку свечаности и наредног дана одржана 
су предавања у оквиру уводног модула, са циљем упознавања са садржајем и начином 
реализације програма. 
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 4. Током 2020. године, у оквиру пројекта ГИЗ-а, „Подршка реформи јавне управе“, 
чланови Центра за јавну управу, проф. Д. Миловановић и проф. В. Цуцић, били су 
ангажовани на  активностима у вези са применом ЗУП-а, кроз израду Методологије за 
праћење примене ЗУП-а. 

 5. У вези са сарадњом која је успостављена са Националном академијом за јавну 
управу, проф. др Д. Миловановић је обезбедио да се студентима треће године основних 
студија за предмете Управно право и Управно процесно право омогући приступ видео 
предавањима која су за потребе Националне академије припремили проф. Д. Миловановић 
и проф. В. Цуцић, чиме су у великој мери превазиђени проблеми у вези са организацијом и 
реализацијом предавања у условима пандемије. Такође, у оквиру Програма обуке 
руководилаца у државним органима, 16. новембра 2020. године, проф. Д. Миловановић је 
одржао предавање за 50 новопостављених државних службеника на положају на тему: 
„Остваривање резултата кроз пружање јавних услуга“, након чега је учествовао у дискусији 
са учесницима предавања. 

 У оквиру сарадње за Центром за људска права, управник тог Центра проф. Ивана 
Крстић и управник Центра за јавну управу и јавне набавке предали су прву верзију 
Приручника у коме се анализира пракса Европског суда за људска права за потребе судија 
Управног суда. 

  

 

Активности Центра за јавну управу које се планирају за 2021. годину 

  

 Предузимају се мере и активности на реализацији мастер академских студија Master 
in Public Procurement Management за трећу генерацију (следе одбране мастер радова) и за 
четврту генерацију, како би се наставила успешна сарадња са EBRD-ом и обезбедили 
студенти и средства за стипендирање пете генерације на овом програму. 

 Планира се организовање одређеног броја обука, семинара и округлих столова у вези 
са отпочињањем примене новог Закона о јавним набавкама. Такође, у току је израда 
Приручника за примену Закона о јавним набавкама од стране проф. Д. Миловановића, проф. 
В. Цуцића и Б. Стојановић, чије се објављивање очекује у првој половини 2021. године. 
Поред тога планира се издавање материјала и публикација неопходних за обуку, као и 
успостављање базе релевантних случајева из ове области у земљама Западног Балкана. 

 У вези са предстојећом реформом управног судства, планира се наставак сарадње са 
Управним судом и потенцијално учешће у пројекту ГИЗ-а који је посвећен овој реформи. 

 Наставиће се сарадња са ГИЗ-ом у области реформе јавне управе, посебно у вези са 
применом ЗУП-а, кроз израду Методологије за праћење примене ЗУП-а, даље 
усаглашавање посебних закона са ЗУП-ом и сл. 
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 Планира се успостављање сарадње са Удружењем Појас и пут, у циљу организовања 
различитих специјалистичких студија и обука, као и размене студената из Кине и Србије. 
Такође, очекује се и да ће Центар за јавну управу и јавне набавке организовати обуке и 
пружати консултантске услуге кинеским компанијама. 

 Са партнерима из Италије (Сардинија) планира се организовање обуке и пружање 
консултантских услуга италијанским компанијама из области јавних набавки. 

У оквиру сарадње за Центром за људска права, израдиће се финална верзија 
Приручника у коме се анализира пракса Европског суда за људска права за потребе судија 
Управног суда. 


