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Поштовани господине Добрашиновић,. 

На основу Вашег последњег захтева, закључујем да је потребно да Вас упутимо у процедуру обезбеђења 
техничке документације, каква се примењује у оквиру Железнице Србије. 

Набавку  овог пројекта (Главни пројекат за изградњу железничке станице Београд Центар фаза I 
реконструкција капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова), спровела је Дирекција 
за инфраструктуру, године 2011. 

У оквиру овог пословног процеса, реализоване су следеће фазе: 

1. Израда пројектног задатка 

a. Израда предлога ПЗ 

b. Усаглашавање предлога ПЗ са Секторима  уоквиру Дирекције за инфраструктуру     
(Сектор за грађевинске послове, Сектор за саобраћајне послове и Сектор за 
електротехничке послове) 

2. Наручивање израде Главног пројекта  

3. Преглед пројекта извршен од стране железничке ревизионе комисије у циљу давања 
инвеститорске сагласности. У саставу комисије, учествовали су представници истих сектора 
(Сектор за грађевинске послове, Сектор за саобраћајне послове и Сектор за електротехничке 
послове).  

( Решење бр 300/2012-325 од 23.05.2012.године. у прилогу). 

Према томе, Сектор за електротехничке послове је као и други сектори Дирекције за 
инфраструктуру (конкретно Сектор за грађевинске послове, Сектор за саобраћајне послове), 
учествовао у фазама 1. и 3. 

 

Значи, наведени вид укључености Секторa за електротехничке послове из вашег дописа: „.....кроз 
консултовање,  достављање информација, анализу потреба, разматрање предложених решења.....“   је 
као саставни део фазе 1. и фазе 3. неспорно био присутан, и од чланова Комисје захтеван тачком 4. 
Решења бр 300/2012-325 од 23.05.2012.године. 

 

Али, све набројано представља део предвиђене и устројене процедуре, у оквиру које су сви крајњи 
корисници и будући власници пројектованог објекта, укључени у процес набавке истог. 
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Поново истичемо да,  неспорно учешће сектора експлоатације и одржавања железничке инфраструктуре 
у обезбеђењу (дефинисању , наручивању и верификацији) пројектне документације, ни на који начин не 
доводи у питање валидност Тендерске процедуре, односно, решења дефинисана пројектом, 
пројектована су као последица и одговор потребама процеса рада, и не садржe недозвољене 
ограничавајуће елементе (фаворизовања или елиминисања) будућих понуђача. 

Срдачан поздрав, 

Срђана Шијачки 


