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Извештај о раду Центра за јавну управу и јавне набавке за 2021. годину 

 

1. У оквиру Одсека за мастер и докторске студије и Центра за јавну управу и јавне 

набавке предузете су активности на реализацији предавања, испита и одбрана мастер 

радова за трећу генерацију, односно предавања и испита за четврту 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 започета су предавања за пету генерацију студената. 

 

2. Професор др Добросав Миловановић, управник MPPM, Љиљана Марић, шеф 

Одсека за мастер и докторске студије и секретар MPPM, Владимир Косовац, Андреа 

Ћирјанић и Душко Чоловић присуствовали су Шестој глобалној конференцији из области 

јавних набавки, која је одржана преко zoom-a од 7. до 9. јула 2021. 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 четврте „београдске“ и осме 

„римске“ генерације, као и алумнисте овог програма. Професор Миловановић је 9. јула 

био модератор панела Monitoring Integrity in Public Procurement Day, који је обухватио две 

теме: 1) Monitoring and Evaluation of Procurement in Fragile and Conflict afflicted Countries 

(где су учесници били Annamaria La Chimia са Универзитета у Нотингему и Vinay Sharma, 

представник Светске банке) и 2) Integrity in Procurement (где су учесници били Стана 

Марић и Jan Jackholt из EBRD-a, као и Francesco Decarolis са Универзитета Бокони и 

Cristina Giorgiantonio, представница Банке Италије). 

 

3. Правни факултет Универзитета у Београду, Департман за економију и финансије 

Универзитета „Тор Вергата“ у Риму и Европска банка за обнову и развој су 29. септембра 

2021. године са великим задовољством пожелели добродошлицу студентима пете 

генерације студената Master in Public Procurement Management. Студентима су се 

обратили амбасадор Италије у Републици Србији Карло Ло Кашо, регионални директор 

EBRD за Западни Балкан Матео Коланђели, помоћник министра просвете, науке и 

технолошког развоја за високо образовање проф. др Бојан Тубић и продекан за наставу 

Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Бојан Милисављевић. 

У име EBRD говорио је и директор одељења за набавке Јан Јакхолт, а из Рима се 

укључио проф. др Густаво Пига, управник међународног мастер програма из области 

јавних набавки (IMPPM) на Универзитету „Тор Вергата“ у Риму. Главно предавање 

одржао је Вељко Сикирица, експерт за област међународних набавки, консултант УН и 

бивши експерт EBRD и Међуамеричке развојне банке (IDB), док је студенте са радом 

IMPPM Алумни асоцијације упознала њена председница Ханади Ал-Набулси. Модератор 

скупа је био управник ових студија проф. др Добросав Миловановић. 

У околностима изазваним пандемијом вируса COVID 19, студенти из региона 

учествовали су на овом догађају посредством видео конференцијске везе.  

Заједнички студијски програм који се изводи на енглеском језику, а који организују 

Правни факултет Универзитета у Београду и Универзитет „Тор Вергата“ у Риму, 

Департман за економију и финансије, у школској 2021/2022. години похађаће 31 полазник 

из земаља региона Западног Балкана, и то: из Србије 21, из Северне Македоније пет, из 

Босне и Херцеговине три и из Црне Горе два. Услове за стипендију EBRD је испунило 29 

кандидата запослених у јавним секторима земаља Западног Балкана, док је ове студије 

уписалo и двоје студената запослених у приватном сектору.  
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По завршетку свечаности почела је настава организовањем уводног модула у циљу 

упознавања са садржајем и начином реализације програма уз анализе случаја. Настава ће 

се, све док трају неповољне епидемијске околности, изводити на даљину. 

 

 4. У периоду од јуна до октобра, у оквиру пројекта ГИЗ-а, „Подршка реформи јавне 

управе у процесу приступања ЕУ”, проф. Д. Миловановић и сарадник Центра Б. 

Стојановић, били су ангажовани на изради ex post анализе Правилника о акредитацији, 

начину распоређивања и накнадама реализатора програма стручног усавршавања у јавној 

управи. Корисник овог пројекта била је Национална академија за јавну управу. 

5. У оквиру сарадње са Управним судом и Правосудном академијом, као и сарадње 

управнице Центра за људска права проф. др И. Крстић и управника Центра за јавну 

управу и јавне набавке, проф. др Д. Миловановића, сачињена је коначна верзија 

Приручника „Стандарди Европског суда за људска права од значаја за Управни суд“ (на 

344 страница). Поред тога, проф. др И. Крстић и проф. др Д. Миловановић су за судије и 

судијске помоћнике Управног суда снимили предавања о деловима Приручника које су 

обрадили. Цео пројекат реализован је уз подршку ОЕБС-а. 

 6. Проф. Д. Миловановић, проф. В. Цуцић и Б. Стојановић сачинили су „Практикум 

за примену Закона о јавним набавкама“, обима 424 странице, издање Универзитета у 

Београду - Правни факултет,  Библиотека Приручници. 

 

Активности Центра за јавну управу које се планирају за 2022. годину 

  

 Предузимају се мере и активности на реализацији мастер академских студија 

Master in Public Procurement Management за четврту генерацију (следе одбране мастер 

радова) и за пету генерацију (извођење наставе). Такође, спроводиће се активности у циљу 

наставка успешне сарадње са EBRD-ом и обезбеђивања студената и средстава за 

стипендирање шесте генерације на овом програму. 

 Планира се организовање одређеног броја обука, семинара и округлих столова у 

области управног права, јавне управе и јавних набавки. 

 Поред тога планира се издавање материјала и публикација неопходних за обуку, 

као и успостављање базе релевантних случајева из области јавних набавки 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, кроз израду функционалне анализе управног судства. 

  


