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Србије са посебним освртом 
на поверљиве набавке и на 
крају, размотрити могућности 
за ефективан мониторинг.

Зашто је 
транспарентност
јавних набавки у 

сектору безбедности 
Србије важна?

Само је један носилац јавне 
функције у протеклих десет го-
дина био приморан да напусти 
јавну функцију на челу актера 
сектора безбедности зато што 
је постојала сумња да је зло-
употребио буџетом поверена 
средства. Притом, Првослав 
Давинић је напустио место ми-
нистра одбране не зато што је 
против њега покренут судски 
поступак, већ зато што је ос-
тао без подршке председника 

странке чији је кандидат био. Он је тек 2007, 
две године по напуштању функције, оптужен 
да је учествовао у склапању штетног уговора 
вредног 300 милиона евра за набавку војне 
опреме од фирме „Миле Драгић“.

Давинићев наводни „грех“ заправо је нај-
чешћи прекршај у поступку јавне набавке: 
да се набавља нешто што није неопходно, у 
поступку који није транспарентан, где нема 
слободног надметања и из кога је јавност 
потпуно искључена. За потребе Војске Ср-
бије (ВС), која је 2005. бројала 28,000 при-
падника, уговорено је ни мање ни више него 
по 60,000 комада панцира и шлемова. Про-
блем не лежи само у чињеници да је набавка 
била прекомерна. Кевлар, материјал од кога 
се шлемови и панцири производе, има свој 
рок трајања који истиче. Самим тим није 
било јасно шта са вишком који преостане. 
У стратегијско-доктринарним документима 
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Актери сектора безбедности 
у Србији велики су „потро-
шачи“ буџета Републике. У 
2010. години, два Министар-
ства – одбране и унутрашњих 
послова – уговорила су само 
набавки добара и услуга у 
укупној вредности већој од 6,5 
милијарди динара (приближ-
но 65 милиона евра). Посреди 
је пристојна сума новца, али и 
не тако велика ако се прихва-
ти процена директора Упра-
ве за јавне набавке (УЈН) да 
више од 12,000 наручилаца, 
колико их у систему јавних 
набавки Србије има, годишње 
потроши више од 4 милијар-
де евра. Више од саме цифре, 
забрињава недостатак незави-
сних увида у начине на које 
институције сектора безбед-
ности Србије троше буџетска 
средства која су им поверена. 
Као што нису довољно обавештени о другим 
активностима државне управе, грађани Ср-
бије мало знају о пракси јавних набавки.

Притом, особеност актера у сектору без-
бедности је да су поједине набавке које 
врше такве природе, да би сазнање јавно-
сти о њиховом предмету угрозило безбед-
ност грађана и државе. У бројним законима, 
укључујући и наш Закон о јавним набавкама 
(ЗЈН) из 2009. године, овакве набавке наз-
ване су „поверљивим“ и јасно одвојене од 
јавних набавки.

Зато ћемо у тексту који следи покушати 
да одговоримо на питања, пре свега, зашто 
је транспарентност набавки важна; затим, 
које су то институције контроле и надзора; 
потом, понудићемо један увид у праксу јав-
них набавки актера у сектору безбедности 

1 Истраживачи Београдског центра за безбедносну 
политику, www.ccmr-bg.org.

Јавне набавке у сектору 
безбедности
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гућа доследна и ефикасна контрола тро-
шења, не може бити говора о транспарент-
ности. Последично прети ризик да учинак 
актера у сектору безбедности буде умањен. 
Брана томе јесте право грађана да присту-
пају кључним информацијама о фискалним 
активностима државе. На тај начин расте 
квалитет контроле над влашћу и јача одго-
ворност Владе према грађанима.

Ко и како контролише и надзире 
на који начин актери сектора 
безбедности управљају јавним 

финансијама?

Текст ЗЈН је од тренутка усвајања крит-
икован због тога што садржи велики број 
изузетака од примене (чл. 7). Ми ипак, сма-
трамо да је највећи недостатак законског ок-
вира чињеница да није предвиђена обавеза 
актера да обавести – било Управу за јавне 
набавке (УЈН) или неко друго тело – да ли 
је набавка уопште реализована. На овај на-
чин је у многоме обесмишљена ефикасна 
контрола и надзор.

За предмет нашег рада је посебно важно 
то да се ЗЈН не примењује ни на тзв. по-
верљиве набавке. Свака набавка коју актер 
у сектору безбедности прогласи поверљивом 
остаће тако искључиво предметом извршне 
контроле. Добра која се под плаштом по-
верљивости могу набавити притом су бројна. 
До листе средстава посебне намене долазимо 
прегледом Уредбе о покретним стварима за 
посебне намене („Службени гласник РС“, бр. 
29/2005) коју примењује Министарство од-
бране (МО), Уредбе о средствима посебне на-
мене („Службени гласник РС“, бр. 82/2008) 
коју примењује МУП и Уредбе о одређивању 
средстава за посебне намене за потребе Без-
бедносно-информативне агенције (БИА) 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2009). Она 
укључује оружја и системе наоружања, теле-
комуникациону опрему, балистичку опрему, 
заштитну опрему и средства транспорта.

Највећи део набавки које реализују акте-
ри у сектору безбедности ипак се води кроз 
поступке који су конкурентни, односно от-
ворени. У том смислу је обавеза редовног 

који су у тренутку уговарања посла били на 
снази, није била најављена употреба неких 
нових, предимензионираних оружаних сна-
га. Уосталом, војска је располагала одређе-
ним бројем шлемова и панцира који се могу 
употребити.

Готово паралелно са афером која је у јав-
ности стекла назив „Панцир“, Давинић је 
потписао уговор са израелском компанијом 
„Имиџсат“ о изнајмљивању сателита за пот-
ребе осматрања простора Косова и Метохије. 
Уговор је потписан уз посредовање фирме 
са девичанских острва „Камира крик корпо-
рејшн“ на начин којим је примена Закона о 
јавним набавкама (ЗЈН) потпуно искључена. 
Сателит по коме је афера названа никада 
није коришћен, али је израелски партнер, 
сходно одредбама уговора, одлучио да нап-
лати своје услуге. Након одлуке међунаро-
дне арбитраже и преговора о поравнању, до-
говорено је да Србија плати 27,85 милиона 
евра израелској компанији. Овим договором 
је уједно предвиђено да Србија од ње добије 
на поклон 500 сателитских снимака терена 
који су „од интереса за земљу“ и три дири-
жабла, односно беспилотна балона за осма-
трање. Стварна употребна вредност ових до-
бара остаје упитна.

Давинићеви „случајеви“ су само један по-
казатељ стварних домета контроле јавности 
над доносиоцима одлука у периоду пре 2005. 
године. Руководство Министарства унутра-
шњих послова (МУП) нашло се „на тапету“ 
јавности још у време мандата Душана Ми-
хајловића и то због сада већ чувене набавке 
упаљача за припаднике МУП. Тендер покре-
нут са циљем набавке униформи, капа и оп-
реме за полицијске службенике поништен је 
након што је постало јасно да су у плану и 
сувенири у виду „Зипо“ упаљача и швајцар-
ских ножића. Овај немили догађај није ути-
цао на каријеру министра, који је позицију 
напустио заједно са остатком кабинета, по 
окончању превремених избора 2004. године.

У пракси, транспарентан буџет је преду-
слов да јавна средства буду распоређена за 
јасно дефинисане приоритете, затим, води 
њиховој одговорној потрошњи. Међутим, 
уколико је процес буџетирања одвојен од 
процеса формулисања политике, односно, 
ако није успостављен систем у коме је мо-
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Србији је да се на жалбу одлуче само да би 
конкуренцији „упропастили“ посао.

Обавеза актера да на Порталу јавних на-
бавки (ПЈН) објави позив, одлуку о избору 
понуђача и обавештење о закљученом уго-
вору јесте још један индиректан механизам 
контроле и надзора. На страну што многи 
наручиоци ово не чине; бројни су примери 
да се одлука о избору најбољег понуђача по-

стави истовремено 
са обавештењем о 
закљученом уго-
вору, што је у су-
протности са ЗЈН. 
Притом актери 
не постављају на 
своје „профиле“ 
одлуке другосте-
пене Комисије.

УЈН најзад не 
објављује „црну 
листу“ корумпи-
раних компанија 
као испомоћ акте-
рима. Тиме су по-
нуђачи слободни 
да наставе са над-
метањем за уносне 
уговоре, чак и ако 
постоји основана 

сумња да су раније прекршили ЗЈН.

Које су претпоставке да ДРИ 
почне активно да контролише 

поверљиве набавке?

Као независни државни орган, ДРИ би 
се могла бавити важним проблемима пла-
нирања и реализације уговора о јавним 
набавкама. ДРИ би уговорима прилазила 
посматрајући пре свега сврсисходност и оп-
равданост набавке што је задатак сродних 
институција у другим земљама. Уједно, ДРИ 
је потенцијално једина институција која би 
могла да изврши надзор над поверљивим 
набавкама, будући да је Закон о ДРИ дозво-
лио овој институцији да улази у сваки доку-
мент без обзира на степен тајности.

Ипак, контролна улога ДРИ је ограничена 
са неколико фактора. Она дуго није распо-
лагала потребним материјалним и људским 

извештавања УЈН можда и најзначајнији 
контролни механизам. Наиме, као и сви 
други корисници буџета, актери сектора без-
бедности обавезни су да четири пута у току 
године доставе извештај УЈН о набавкама 
које су уговорили. Извештај мора да садржи 
информације о томе која процедура набавке 
је спроведена (отворена или не), затим, шта 
је био предмет набавке, колика је била њена 
вредност, који по-
нуђач је изабран, 
са колико њих 
се преговарало и 
најзад, када је на-
ручилац објавио 
позив. Посебно се 
мора приказати 
колико је посту-
пака обустављено 
и због чега (ЗЈН, 
чл. 94). На ос-
нову извештаја 
пристиглих од 
наручилаца УЈН 
припрема свој го-
дишњи извештај 
(ЗЈН, чл. 96).

Значајна ка-
р а к т е р и с т и к а 
система јавних 
набавки у Србији је да се наводна „хитност“ 
често користи као оправдање за вођење 
скраћеног поступка који је недовољно транс-
парентан. Ипак је и у таквом случају актер 
обавезан да у року од три дана пошаље УЈН 
извештај у коме објашњава зашто се опре-
делио за такву процедуру. О овоме УЈН оба-
вештава како буџетску инспекцију, тако и 
Државну ревизорску институцију (ДРИ).

Посебан индиректан механизам надзора 
над јавним набавкама актера у сектору без-
бедности Србије садржи се у праву понуђача 
да се обрати Комисији у другом степену. Он 
то чини ако сматра да су његова права по-
вређена неправичним поступањем наручио-
ца. Комисија располаже правом да обустави 
поступак набавке, све док не одлучи хоће ли 
жалбу другог понуђача уважити или не (ЗЈН, 
чл. 108). У случају да Комисија жалбу одбије, 
понуђач и даље може покренути управни 
спор. Још један „специјалитет“ понуђача у 
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јавног значаја се у пракси МУП води тек од 
2009. године, када је забележено 4 захтева 
за информацијом у вези са трошењем буџе-
та. У првој половини 2010. године МУП је 
пристигао један захтев који је, према одго-
вору пристиглом 27. октобра 2010, „у фази 
решавања“. Поређења ради, БИА годишње 
прими око двадесетак упита грађана. Грађа-
ни су тако свега четири пута у периоду од 
2006. до 2010. године и три пута у 2010. го-
дини подносили захтев за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја о буџету и 
финансијама у поседу БИА.

Институције сектора безбедности дужне 
су да грађанима одговоре на упит, а уколи-
ко тај захтев одбију, Повереник има право 
провере основаности ускраћења приступа 
информацији од јавног значаја. Број жал-
би Поверенику опада из године у годину 
што сведочи о доброј пракси институција, 
а најчешћи разлози одбијања јесу позивање 
на тајност информације. С друге стране, тај 
аргумент најчешће није валидан, већ се по-
литика тајности користи за покривање лоше 
праксе и злоупотребе службеног положаја. У 
оваквим случајевима Повереник издаје ре-
шење да се информација обезбеди лицу које 
ју је тражило. Уколико институција пропус-
ти да то уради, Повереник има могућност да 
наплати казну од 200 000 динара. До сада 
је свега неколико таквих казни наплаћено, а 
једна институција је чак и по плаћеној казни 
одбила да изврши решење.

Грађани могу остварити увид у податке о 
јавним набавкама и кроз Информаторе ин-
ституција. Обавезна поглавља су и она која 
садрже податке о буџету и о јавним набав-
кама. Актери у сектору безбедности Србије 
се нису баш држали ове праксе, али од 2010. 
године МУП и БИА објављују Информато-
ре са потребним садржајем, док и МО даје 
податке о јавним набавкама, буџету и дона-
цијама. БИА са друге стране ипак даје само 
укупан износ новца утрошен на поверљиве 
набавке, док МУП има један од најдетаљ-
нијих прегледа буџета. МО износи податке и 
о укупном буџету издвојеном за потребе ВОА 
и ВБА, али без објашњења на шта је новац 
утрошен, правдајући такву одлуку потребом 
поверљивости.

ресурсима. Крајем 2010. у радном односу је 
ДРИ имала 34 ревизора и 90 других запосле-
них у 16 канцеларија. Додатни простор ДРИ 
неће добити пре 2012, будући да средства 
ове године нису предвиђена. Отуда можда и 
не изненађује да све до почетка 2011. године 
ДРИ није извршила контролу ниједног акте-
ра сектора безбедности.

Улога коју би ДРИ требала да врши скоп-
чана је са потребом да Народна Скупштина 
почне редовно разматрати извештаје коју 
ова институција шаље. Ипак, чак и када 
НСРС размотри извештај, не постоји обаве-
за Одбора за финансије да по том извештају 
поступи. Ревизор може да поднесе тужбу, 
али ту наступа добро познат проблем не-
ефикасности судства. Упитна је, барем доне-
давно била и стручност којом је ДРИ распо-
лагала у својој ревизији начина управљања 
јавним финансијама актера у сектору без-
бедности. У једној изјави председник Савета 
ДРИ се пожалио да нема стручњаке који би 
вршили контролу над сектором безбедности. 
Тек недавно је, према нашим сазнањима, у 
ДРИ примљен бивши припадник ВБА. До-
бро познату потешкоћу у регрутовању кадра 
представља и сразмерно мала мотивисаност, 
будући да потенцијални државни ревизори 
своју стручност могу боље да наплате у при-
ватном сектору.

Треба рећи да су одређени формални ко-
раци предузети. ДРИ је слала препоруке у 
МО и МУП чији је циљ био да се систем ре-
визије на снази у датом министарству ускла-
ди са најбољом праксом.

Како могу грађани извршити 
увид у праксу актера у сектору 

безбедности?

Ако је судити по примени одредби Закона 
о слободном приступу информацијама, свест 
грађана о њиховом праву да приступају ин-
формацијама о фискалним активностима 
државе расте. Тако на пример МУП на го-
дишњем нивоу добија између 200 и 300 за-
хтева грађана, а најчешћа питања објављује 
у Информатору, који је последњи пут ажу-
риран у августу 2011. године. Статистика о 
захтевима за приступом информацијама од 
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више прибегавала набавци мале вредности, 
док су МО и МУП то чинили и до десет пута 
више у односу на набавке велике вреднос-
ти. Да је могуће поступати другачије сведо-
чи пракса Пореске управе, која је од 2006. 
до 2010. године само 18 пута добра купила 
путем набавке мале вредности, у односу на 
чак 999 случајева набавке велике вредности 
која је по природи процедуре транспарент-
нија. Посебно забрињава то да се набавке 
мале вредности користе и како би се приба-
вила средства посебне намене. МУП је у пр-
вих шест месеци 2010. године закључио 25 
таквих уговора.

Иза тајности се не мора увек крити наме-
ра да се изврши нека злоупотреба, већ може 
бити посреди жеља да се ствари ураде на јед-
ноставнији начин мање формалним проце-
дурама. Међутим, како је приметио Немања 
Ненадић, „потребни су месеци да се од поје-
диних органа сазна макар и укупна вредност 
поверљивих набавки у току једне календарс-
ке године“, док „расходи нису подвргнути 
делотворној спољној контроли“ [...] у кон-
тексту обележеном „озбиљним аферама због 
набавке непотребних роба и услуга управо за 
органе који се баве поверљивим пословима“.

Проблем недостатка стручности у надзору 
огледа се и у мањку воље да се врши про-
цена сврсисходности јавне набавке. Пример 
полицијског синдиката је такође илустрати-
ван. У једном временском периоду МУП је 
вршио честе набавке батерија, између оста-
лог и за потребе фотографа који су слика-

ли место злочина или саобраћај-
не прекршаје. Иако су на тендеру 
имале најбољу цену, батерије нису 
одговарале гарантованим стан-
дардима, па се често дешавало да 
се потроше након свега неколико 
учињених фотографија са блицем. 
Упозорење фотографа дуже време 
није прослеђено даље. Батерије су 
притом само једна од честих ставки 
потрошног материјала, где се може 
пуно зарадити, али и уштедети. Све 
и да је овај пример илустративан, 
не можемо га са поузданошћу при-
хватити, зато што ДРИ није врши-
ла ревизију финансијских књига 
МУП.

Шта сазнајемо из праксе
актера у погледу управљања 

јавним набавкама?
Судећи по истраживању јавног мњења 

„Јавност Србије о безбедности“, које је Бе-
оградски центар за безбедносну политику 
(БЦБП) спровео у априлу и мају 2011, скоро 
30% грађана Србије сматра да има корупције 
у војсци, док 13% грађана полицији заме-
ра да је корумпирана. По томе би се могло 
закључити да је време великих афера попут 
„Сателита“ и „Панцира“ иза нас.

Ипак, „ђаво је у детаљима“, па тако пажњу 
треба обратити на набавке мале вредности и 
на поверљиве набавке. Да ли је набавка пос-
лужила сврси или не остаје проблем. Поли-
цијски синдикати протествују због недостат-
ка униформи и обуће која им следује сваке 
четврте године. Од доношења новог Закона 
о безбедности у саобраћају, обавеза уградње 
зимских гума важила је за све грађане без 
разлике, али се десило да МУП није опремио 
сва своја возила, што је за резултат имало 
саобраћајну несрећу у којој су два полицајца 
повређена а возило оштећено. Па опет, пре-
гледом Информатора МУП, наилазимо на 
одређене суме које су издвојене за унифор-
ме, као и куповину зимских гума! Дакле, 
остваривањем ове врсте увида, грађани лако 
могу да поставе питање зашто нечег нема.

Да је преко потребно да УЈН почне кон-
тролисати праксу набавки мале вредности 
читамо из извештаја актера сектора безбед-
ности. У 2010. години, БИА је чак пет пута 



24

Број 2 | 2011 Марко Милошевић и 
Марко Савковић

остали они који су тврдили да је набавка 
оправдана због застарелости возног парка. 
Представници Независног полицијског син-
диката Србије нису оспорили законитост 
набавке, него су истакли како је она извр-
шена у години „економске кризе [...] у којој 
се поверење грађана у полицију постепено 
враћа“. У њиховом саопштењу се даље каже 
како ће „уместо топлих зимских јакни, ци-
пела и униформи, припадници полиције (и) 
поред овогодишње набавке 100 аутомобила 
марке голф 6 (о којој у јавности није било 
ни речи, прим. аут.), бити богатији за још 
један возни парк, овога пута у мото варијан-
ти“, и даље, „до тада, у аутомобилима без 
грејања, поцепаних униформи и излизаних 
јакни, припадници ће уз цвокотање [...] кон-
тролисати возаче и возила на путу, како би 
се можда још неком поверљивом набавком 
набавила средства за још које возило“.

Утисак посматрача је да је у сектору безбед-
ности више тајни, а мање контроле. Без суд-
ског епилога, политички мотивисана, контро-
ла која се води по страницама дневне штампе 
не оставља за собом валидну праксу према 
којој институције треба да функционишу.

С друге стране, контролна тела, ограниче-
на недовољним ресурсима (ДРИ) и надлеж-
ностима (УЈН), слабо се дотичу праксе актера 
сектора безбедности. Ако је судити по утис-
ку стеченом на основу њихове активности 
спрам других државних актера, и њихов 
капитал лежи у харизми челних људи. Ако 
се персонални управљачки састав измени, 
постаће упитна и њихова функционалност, 
а самим тим и институционална пракса. До-
садашња изузетост сектора безбедности кон-
троле може само уљуљкати већ постојећи 
елитни положај, који се правда „вишим др-
жавним интересима“. Ипак, позитивно је то 
да су обавезе из Закона о слободном присту-
пу информацијама почеле да се примењују и 
спрам транспарентности поступања у јавним 
набавкама. ●

Са друге стране, један новоусвојени ме-
ханизам може бити од помоћи. Ради се о 
Правилнику о заштити узбуњивача. Ус-
пешна успостава овог института омогућила 
би ревизору и другим контролним телима 
увид у „инсајдерске“ информације држав-
них службеника који пријављују прекршаје 
у својој организацији. Ипак, овај институт 
тек треба да заживи; и у развијеним земља-
ма резултати његове примене нису увек до-
бри. Проблем у пракси сектора безбедности 
у Србији јесте у томе што актери располажу 
овлашћењима потребним да се информације 
класификују различитим степенима тајности 
због заштите одређених државних интереса. 
Тако се могу прикрити и злоупотребе. С дру-
ге стране, институт узбуњивача тек треба да 
заживи да би почео са ефикасном применом 
у целој државној управи. Мотивисати некога 
у сектору безбедности да се суочи и са каз-
нама тежим од губитка посла (каква може 
бити перспектива неког ко је осумњичен за 
издају?) биће тешко без разрађених инсти-
тута и процедура. До тада, заинтересовани 
грађани могу само да наставе да читају по 
интернет форумима „сведочанства“ људи „из 
система“ који се жале због пропуста и злоу-
потреба у служби. Таквих примера је доста, 
али није их још увек могуће проверити, те их 
нећемо ни помињати на овом месту.

Скорији пример где су добра купљена у 
поступку који је без јасног разлога прогла-
шен поверљивим јесте набавка 90 мотоцик-
ала за потребе Управе саобраћајне полиције 
МУП. Мотоцикли произвођача „сузуки“, 
„априлија“ и „мото гуци“ плаћени су 102,6 
милиона динара (приближно милион евра), 
новцем који је прикупљен путем наплате 
казни за прекршаје у саобраћају. Начелник 
Управе, Драгиша Симић, потврдио је да су 
мотори купљени путем поверљиве набавке, 
како је њихова намена „пратња дипломата и 
страних делегација“, односно „контрола са-
обраћаја и пресретање несавесних возача“.

Стручна јавност у Србији набавку је исп-
ратила са негодовањем, док су у мањини 


