САОПШТЕЊЕ

ДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СВИМА БУДУ ЈАВНЕ
Градска општина Врачар и Development Consulting Group представили су софтвер за јавне
набавке "е-набавка" као део пројекта који спроводи општина Врачар под називом: "Да јавне
набавке свима буду јавне".
„Врачар је прва општина у Србији која ће планирати јавне набавке у електронском облику и
сви подаци ће бити доступни путем званичне интернет презентације општине Врачар www.vracar.org.yu. Електронско праћење јавних набавки омогућиће грађанима увид у
трошење њиховог новца за неопходне робе и услуге, повећати ефикасност рада служби и
убрзати процес набавки.
На тај начин руководећи тим општине Врачар доприноси активном, ефикасном и успешном
раду органа управе и остваривању грађанима обећаних резултата. Општина Врачар позива
све општине у Србији да крену овим примером и да тако обезбедимо да јавне набавке
свима буду јавне - рекао је Бранимир Кузмановић, председник градске општине Врачар.
Обраћајући се присутнима министар финансија Мирко Цветковић је рекао да препоручује
овакав начин рада свим органима и организацијама који спроводе систем јавних набавки
роба и услуга и да ће кључни допринос примене новог Закона о јавним набавкама бити у
побољшању јавности рада у нашој земљи. С обзиром на то да Министарство финансија
припрема измене закона о јавним набавкама у који су већ уграђене примедбе на постојећи
Закон наручиоца и понуђача, министар Цветковић је истакао да ће тим изменама значајно
бити унапређене процедуре и олакшан процес спровођења јавних набавки. Такође је
истакао да ће овај софтвер допринети смањењу дискреционих могућности наручиоца роба
и услуга, побољшању спровођења неопходних процедура прописаних Законом о јавним
набавкама.
Представљајући софтвер "е-набавка" Мирјана Станковић, председница Управног одбора
ДЦГ истакла је да се применом овог алата штеди време, сви подаци чувају на једном месту,
омогућава потпун увид и контрола целокупног поступка преко веб сајта, укључујући
контролу критеријума - пондера, благовременост планирања, неопходних података из
буџета и навела да је софтвер опремљен и другим потребним базама података.
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