Позив за новинаре

Да Јавна набавка за сваког буде ЈАВНА
Градска општина Врачар и Development Consulting Group (DCG) из Београда имају
посебно задовољство да Вас позову да присуствујете промоцији софтвера за
јавне набавке „e-Набавка“. Циљ овог Пројекта који спроводи општина Врачар јесте

„да Јавна набавка за сваког буде ЈАВНА“.
Представљање софтвера ће се одржати у четвртак 29. новембра 2007. године у
Београду, у великој сали управне зграде општине Врачар, Његошева 77, са
почетком у 12 сати.
Пре четири године, на иницијативу тадашњег председника Извршног одбора, сада
председника градске општине Врачар, Банета Кузмановића, сви изабрани
званичници потписали су АНТИКОРУПЦИЈСКИ КОДЕКС. Тада смо се додатно обавезали
да ћемо нашу Општину водити путем законитог и одговорног рада, а у интересу свих
наших суграђана.
Софтвер за јавне набавке Е-набавка се у потпуности заснива на четири начела
јавне набавке:
• ефикасности и економичности;
• транспарентности;
• конкурентности и
• начелу једнакости понуђача.
Софтвер је развијен од стране консултантске куће DCG из Београда у сарадњи са
Службом за јавне набавке градске општине Врачар. Уз помоћ овог алата биће
остварена потпуна отвореност поступака јавних набавки за све учеснике у процесу,
као и за све заинтересоване грађане и обезбеђује активнији и ефикаснији рад
служби које спроводе поступак јавних набавки, уз потпуно поштовање Закона о
јавним набавкама
Ово иновативно решење које води ка већој ефикасности локалне самоуправе и даје
пример како се одстрањује могућност корупције, презентоваће Бранимир
Кузмановић, председник градске општине Врачар и Мирјана Станковић,
председница Управног одбора DCG –а.

Врачар је прва општина у Србији која ће планирати јавне набавке у електронском
облику и редовно упознавати грађане са свим подацима од јавног значаја путем
званичне интернет презентације општине Врачар (www.vracar.org.yu). Грађани ће
моћи да прате како се троши њихов новац, док ће понуђачи имати прилику да оставе
своје податке путем интернета и бесплатно преузму конкурсну документацију у
електронском облику. Развој овог софтвера део је шире иницијативе за смањење
корупције, јер овакав систем рада омогућава редовно праћење показатеља који могу
указати на присуство корпуције.
Искрено се надамо да ћете бити у могућности да присуствујете овом важном
догађају и упознате се са предностима примене овог софтвера.На представљању
софтвера присуствоваће Мирко Цветковић, министар финансија Републике Србије
представници других београдских општина, Сталне конференције градова и
општина, Транспарентности Србија, града Београда и органа и организација (јавна
комунална предузећа, дирекције, установе)које спроводе поступак јавне набавке.
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