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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ 
Кнегиње Зорке 7, Београд 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕЗАКОНИТОМ ПОСТУПАЊУ У ПОСТУПКУ   

ЈАВНЕ НАБАВКЕ „УСЛУГА ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НИШАˮ  

 

 

 

У складу са чланом 28. став 10. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 

124/12), Топлички центар за демократију и људска права, грађански надзорник у 

поступку јавне набавке „Услуга превоза путника на територији Града Нишаˮ 

наручиоца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, обавештава вас о 

незаконитом поступању у поступку предметне јавне набавке. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

I 

 

Топлички центар за демократију и људска права именован је Решењем Управе за 

јавне набавке број 119-01-27/14 од 03.04.2014. године за грађанског надзорника у 

поступку јавне набавке „Услуга превоза путника на територији Града Нишаˮ 

наручиоца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (ЈН 02/14). 

 

Набавка је предвиђена Планом јавних набавки наручиоца за 2014. годину од 

31.01.2014. године, у делу „услугеˮ, редни број 1.2.2, а процењена вредност јавне 

набавке на петогодишњем нивоу износи 6.000.000.000 (шест милијарди) динара. 

 

Наручилац је 21.02.2014. године на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страни, у складу са чланом 59. став 1. тачка 2) ЗЈН објавио претходно обавештење, 

а 09.05.2014. године позив за подношење понуда и конкурсну документацију за 

предметну јавну набавку. У позиву за подношење понуда и конкурсној 

документацији наводи се да је набавка обликована у 4 партије, да се спроводи у 

отвореном поступку и да је критеријум за доделу уговора економски најповољнија 

 ТОПЛИЧКИ ЦЕНТАР 
за демократију и људска права 
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понуда. Елементи критеријума за доделу уговора су: понуђена цена, старост возног 

парка, висина пода возила, заступљеност типова мотора у смислу еколошких 

стандарда, уређај за климатизацију и изглед возила, године обављања послова на 

позицији руководиоца у области јавног превоза, квалификација руководиоца и 

радни стаж на месту возача Д категорије. 

 

Конкурсном документацијом предвиђено је да се будућим превозницима услуга 

плаћа по пређеном километру, независно од броја продатих карата и броја 

превезених путника. У конкурсној документацији је објављена процењена годишња 

километража по свакој линији, па су заинтересовани понуђачи, с обзиром да је била 

позната процењена вредност јавне набавке, били у могућности да израчунају 

процењену вредност јавне набавке по пређеном километру и она је износила 

149,10 динара односно 1,29 евра.  

 

Јавно отварање понуда одржано је 02.07.2014. године у просторијама наручиоца, а 

спровела га је комисија формирна Решењем о образовању комисије за јавну 

набавку број ЈН 02/14-3 у саставу: Милан Милић (председник), Александар Утвић, 

Оливера Илић, Светолик Цветковић, Бранко Стефановић, Владимир Ранђеловић, 

Марина Поповић и Слађана Миливојевић. 

 

Благовремено, односно до 02.07.2014. године до 12:00 часова, достављене су 

понуде следећих понуђача: 

 

Партија бр. 1 - процењена вредност 2.942.260.000,00 динара 

 

1. „Ниш-експресˮ а.д. Ниш (матични број: 07133731, ПИБ: 100615493), понуђена 

цена 2.942.259.575,90 динара (без ПДВ-а), што по пређеном километру износи 

149,10 динара односно 1,29 евра (идентично процењеној вредности по 

пређеном километру, односно свега 424,10 динара мање од укупне процењене 

вредности за партију 1). 

 

Партија бр. 2 - процењена вредност 1.402.820.000,00 динара 

 

1. „Ћурдићˮ д.о.о. Београд (матични број: 07496451, ПИБ: 100383055), понуђена 

цена 1.622.947.533,40 динара (без ПДВ-а), што по пређеном километру износи 

172,49 динара односно 1,49 евра. 

 

Партија бр. 3 - процењена вредност 1.089.370.000,00 динара 

 

1. „Arriva Litasˮ д.о.о. Пожаревац (матични број: 07163851, ПИБ: 101974022), 

понуђена цена 932.322.664,00 динара (без ПДВ-а), што по пређеном километру 

износи 127,60 динара, односно 1,10 евра. 
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Партија бр. 4 - процењена вредност 565.550.000,00 динара 

 

1. „Ластаˮ а.д. Београд (матични број: 07019734, ПИБ: 100002006), понуђена цена 

493.115.376,00 динара (без ПДВ-а), што по пређеном километру износи 130,00 

динара, односно 1,12 евра; 

2. „Arriva Litasˮ д.о.о. Пожаревац (матични број: 07163851, ПИБ: 101974022), 

понуђена цена 470.811.388,00 динара (без ПДВ-а), што по пређеном километру 

износи 124,12 динара, односно 1,07 евра; 

3. „Ћурдић" д.о.о. Београд (матични број: 07496451, ПИБ: 100383055), понуђена 

цена 540.909.635,52 динара (без ПДВ-а), што по пређеном километру износи 

142,60 динара, односно 1,23 евра; 

4. ЈП „Аеродромˮ Ниш (матични број: 07343914, ПИБ: 101531405), понуђена 

цена 458.976.619,20 динара (без ПДВ-а), што по пређеном километру износи 

121,00 динара, односно 1,05 евра (28,10 динара, одосно 24 еуро центи испод 

процењене вредности по пређеном километру, односно 106.573.380,80 динара 

мање од укупне процењене вредности за партију 4). 

 

С обзиром да за партије 2 и 3 није пристигла ниједна прихватљива понуда, 

наручилац је 18.07.2014. године, односно 21.07.2014. године на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страни објавио обавештења о обустави поступка за 

партије 2 и 3. 

 

Наручилац је 02.09.2014. године на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страни објавио обавештења о закљученим уговорима за партије 1 и 4. За партију 1 

уговор је закључен 28.08.2014. године са понуђачем „Ниш-експресˮ а.д. Ниш, 

укупне вредности 2.942.259.575,90 динара, а за партију 4 уговор је закључен 

28.08.2014. године са понуђачем ЈП „Аеродромˮ Ниш укупне вредности 

458.976.619,20 динара. 

 

У партији 1 није било конкуренције, па је понуђена цена по пређеном 

километру идентична са процењеном вредношћу по пређеном километру, док 

је у партији 4, јединој у којој је било конкуренције, понуђена цена по 

пређеном километру далеко испод процењене вредности, односно испод 

тржишне цене. 

 

II 

 

Интернет портал „Јужне вестиˮ, 25.09.2014. године, у тексту под насловом „Да ли 

је намештен тендер за аутобусе у Нишу?ˮ, објавио је аудио снимке и транскрипте 

разговора највиших градских функционера из којих се на недвосмислен начин 

може закључити да је предметна јавна набавка спроведена грубим кршењем 

Закона о јавним набавкама.   
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На скупу са кога су објављени аудио снимци, одржаном пре објављивања позива за 

подношење понуда у службеним просторијама Града Ниша, учествовало је 

тридесетак људи, а гласови који се чују приписују се Зорану Перишићу 

(градоначелник Ниша), Срђану Васковићу (члан Градског већа), Љубивоју 

Славковићу (заменик градоначелника) и Ненаду Станковићу (извршни директор 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша и заменик председника Скупштине 

Града Ниша). 

 

Несумњиво је да се разговор водио о конкурсној документацији за предметну јавну 

набавку и о начину како да се услови тендера прилагоде понуђачима „Ниш-

експресуˮ а.д. Ниш и ЈП „Аеродромˮ Ниш, односно изабраним понуђачима како 

је већ наведено у претходном делу текста.  

 

Аутентичност аудио снимака потврдио је градоначелник Зоран Перишић у 

саопштењу објављеном 27.09.2014. године на званичној интернет презентацији 

Града Ниша под називом „Реакција градоначелника на оптужбеˮ. Он је 

грађанима ставио на увид увид комплетан аудио запис Службе за одржавање и 

информационо-комуникационе технологије (ИКТ) са седнице колегијума Градског 

већа одржаног 16.04.2014. године, са кога су објављени делови на интернет 

порталу „Јужне вестиˮ. 

 

Транскрипт 1 - Годиште аутобуса  

(извор: „Јужне вестиˮ) 

 

Како се на снимцима чује, због „Ниш експресаˮ и ЈП „Аеродромˮ, померена је 

граница дозвољене старости аутобуса. На идентичан конкурс 2007. године могли су 

да се пријаве само аутобуси који су млађи од 5 година. Овог пута је граница била 

померена да би могли да учествују и старији. 

 

Гласови: Зоран Перишић (градоначелник Ниша), Срђан Васковић (члан Градског 

већа), Ненад Станковић (извршни директор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша и заменик председника Скупштине Града Ниша). 

 

Зоран Перишић: „Ниш експресˮ нам је тражио 10 година. Ето, отворено причам. 

К'о што нам је „Аеродромˮ тражио 12, а „Ниш експресˮ је питао за 10 година. 

 

Непознати глас: за 9. 

 

Зоран Перишић: Са 8 на 9. Шта тиме добијамо, а шта губимо? Као много губимо. 

 

Срђан Васковић: Не знам да ли вам је јасно да је то кривично дело. 
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Ненад Станковић: Па, не знам стварно. Ја сам хтео отворено да причамо, онда сад 

нећемо да причамо. Је л' ћемо да причамо или нећемо...? 

 

Срђан Васковић: Отворено пред 30 људи, извини? О кривичном делу? Извргаваш 

сад нечему... Ја ти кажем сад стварно... и тебе упозоравам и људе упозоравам... 

 

Ненад Станковић: Не људе, упозораваш градоначелника... 

 

Срђан Васковић: Он одговара за функционисање Града, рад Градског већа, 

кривично. 

 

Ненад Станковић: Ко је од поверења, па да останемо... 

 

Срђан Васковић: Ја нећу да слушам. Јер извргавате нешто, упозоравам... 

 

Зоран Перишић: Васковићу, ја бих више волео да сте се са толико ажурности и 

пажње исказивали у раду претходни 21 месец, мало више присуства овде, мало 

више одговорности. Да вас видим мало чешће овде у Градској кући, не да дођем 

овде, немам с ким кафу да попијем.  

 

Транскрипт 2 - „Штулеˮ за улазак у високоподне аутобусе 
(извор: „Јужне вестиˮ) 

 

Заменик градоначелника Љубивоје Славковић је негодовао због тога што је 

превозницима омогућено да конкуришу и са такозваним „високоподнимˮ 

аутобусима, што је према његовом мишљењу, лоше јер степенице на аутобусу 

отежавају улазак старијим грађанима и особама са инвалидитетом. Како је 

градоначелник Перишић појаснио, то је учињено због „Ниш експресаˮ. 

 

Гласови: Зоран Перишић (градоначелник Ниша), Љубивоје Славковић (заменик 

градоначелника). 

 

Љубивоје Славковић: А што сада прихватамо и високоподне аутобусе? Зашто се 

не понашамо рационално према старим особама, према инвалидима на начин који 

је апсолутно супротан свим стандардима, па чак... 

 

Зоран Перишић: То прихватамо зато што хоћемо да живи „Ниш експресˮ који 

запошљава пуно људи овде. 

 

Љубивоје Славковић: Ми жртвујемо због „Аеродромаˮ 10 аутобуса, жртвујемо 

квалитет, због „Ниш експресаˮ жртвујемо основни комфор и повређујемо на 

хиљаде наших људи, десетине хиљада наших људи који нажалост... јер не можете 
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да се попнете, јер вам требају штуле да се попнете... и жртвујемо једно, жртвујемо 

друго, жртвујемо треће... на крају ће неко нас да жртвује... 

   

Транскрипт 3 - Како да Аеродром победи? 

(извор: „Јужне вестиˮ) 

 

Поред померања границе старости аутобуса како би „Аеродромˮ и „Ниш експресˮ 

могли да учествују, највиши градски функционери су дискутовали и о томе како да 

„Аеродромˮ, који је јавно предузеће, сигурно победи на тендеру. Идеју како би то 

могло да се „организујеˮ изнео је извршни директор Дирекције за јавни превоз 

Града Ниша Ненад Станковић. У једном од Станковићевих сценарија „Аеродромˮ 

би победио и тако што би дао понуду која би била „испод економског минимумаˮ. 

 

Гласови: Ненад Станковић (извршни директор ЈКП Дирекција за јавни превоз 

Града Ниша и заменик председника Скупштине Града Ниша), Срђан Васковић 

(члан Градског већа). 

 

Ненад Станковић: Обзиром да ће цена да игра главну улогу…. да причамо, рок је 

52 дана. 52. дана у поноћ ми знамо је л' неко конкурисао за тај пакет „Аеродромовˮ 

или није. Ако није, „Аеродромˮ излази са варијантом где иде са нормалном ценом и 

онда сигурно пролази. Ако је неко конкурисао, онда „Аеродромˮ има Б варијанту и 

излази да вози за 1 еуро, испод, да кажем, економског минимума. Онда ћемо ми 

морати... 

 

Срђан Васковић: Нешо, то што причаш, то су кривична дела и ја те молим да се... 

 

Ненад Станковић: ...али ви ме сад питате и ја морам да кажем... 

 

Срђан Васковић: Ја ти кажем, стварно ме не интересују те варијанте. 

 

Ненад Станковић: Ја говорим о јавном предузећу, не говорим... 

 

Срђан Васковић: То што говориш је кривично дело и ја се ограђујем од оваквог 

наступа. 

 

 

Из објављених аудио снимака на недвосмислем начин се може утврдити да су 

услови за учешће у поступку предметне јавне набавке прилагођени победницима 

тендера и да је ЈП „Аеродромˮ, с обзиром да је понудио цену која је испод 

тржишне, имао информацију о пристиглим понудама за партију 4. У прилог 

томе говори и чињеница да је понуда ЈП „Аеродромˮ, која је заведена под бројем 

ЈН 02/14-26, примљена последња у 11:50 часова на дан отварања понуда, односно 

10 минута пре истека рока за подношење понуда. То је у потпуности у складу са „Б 
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варијантомˮ коју је на поменутом скупу образлагао Ненад Станковић, извршни 

директор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша и заменик председника 

Скупштине Града Ниша (Транскрипт 3 - Како да Аеродром победи?). 

 

На основу свега наведеног, односно информација до којих је грађански надзорник 

дошао након објављивања чланка „Да ли је намештен тендер за аутобусе у Нишу?ˮ, 

неспорно је да су у радњама градоначелника Ниша Зорана Перишића и извршног 

директора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша и заменика председника 

Скупштине Града Ниша Ненада Станковића садржана обележја бића кривичног 

дела Злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 3. Кривичног законика, 

због чега је грађански надзорник Тужилаштву за организовани криминал поднео 

кривичну пријаву против наведених лица. 

 

Грађански надзорник, на основу изнетих навода и расположивих информација 

заузима став да је предметна јавна набавка спроведена супротно начелу 

обезбеђивања конкуренције (члан 10. ЗЈН), начелу једнакости понуђача (члан 12. 

ЗЈН) и супротно одредбама Закона о јавним набавкама којима се регулише заштита 

интегритета поступка (члан 23. став 2. ЗЈН). 

 

 

III 

 

Имајући у виду да је у поступку предметне јавне набавке дошло до озбиљног 

нарушавања конкуренције, позивамо вас да поступите у складу са законским 

овлашћењима и да нас обавестите о предузетим мерама. 

 

 

 

 

Прокупље, 29.09.2014. године 
 

Грађански надзорник 

Топлички центар за 

демократију и људска права 

Председник УО 

Драган Добрашиновић 

 

 

 

 


