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Поштована госпођо Гојковић, 

 

Топлички центар за демократију и људска права је у својству грађанског 

надзорника, (именован Решењем Управе за јавне набавке број 119-01-20/13-01 од 

14.06.2013. године), а на основу члана 28. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 124/12) и Правилника о грађанском надзорнику („Службени 

гласник РС”, број 29/13), надгледао јавну набавку радова на реконструкцији 

капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој 

станици Београд центар - фаза I, у јавности познатој као „Прокоп”. 

 

Надгледану јавну набавку наручиоца „Железница Србије” а.д. обележили су бројни 

проблеми, који су формално и суштински утицали на законитост спроведеног 

поступка и одлуку о додели уговора. Опструкција рада грађанског надзорника од 

стране Наручиоца, повећање процењене вредности јавне набавке за 5.924.767.17 

евра, односно за 29,25% без промене плана јавних набавки, сузбијање 

конкуренције и додељивање уговора уз кршење антикорупцијских одредби Закона 

о јавним набавкама, најизразитији су примери нерегуларности о којима је 

грађански надзорник обавестио надлежне институције и јавност. 

 

Оно што додатно забрињава је пасивна улога Управе за јавне набавке, која није 

искористила ниједно од својих овлашћења како би заштитила јавни интерес, као и 

скандалозна одлука Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки која, по својој суштини, представља отворен позив на кршење Закона о 

јавним набавкама.  

 



 

Након удаљавања представника грађанског надзорника у предметној јавној 

набавци са седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења 

јавних средстава, чиме је спречено детаљно разјашњење навода из Извештаја, 

грађански надзорник позива Народну скупштину Републике Србије да, у складу са 

чланом 68. Пословника о раду, хитно формира анкетни одбор који ће испитати све 

околности везане за спорну јавну набавку Железница Србије а.д. и кршење 

антикорупцијских одредби Закона о јавним набавкама. 

 

Имајући у виду околност да је Одбор за финансије, републички буџет и контролу 

трошења јавних средстава, показао да нема капацитет неопходан за независно и 

професионално разматрање извештаја грађанског надзорника и суочавање са 

чињеницама везаним за злоупотребе у јавним набавкама са елементима политичке 

корупције, сматрамо да је формирање анкетног одбора неопходан корак који води 

ка расветљавању околности о незаконитостима и злоупотребама на које је 

грађански надзорник указао. 

 

Прикупљање информација и изјава свих релевантних актера везаних за овај 

поступак јавне набавке, помпезно најављиване као прве фаза изградње „Београда 

на води” а финансиране из кредита за које је гаранције дала Република Србијa, 

пружиће јавности прилику да разуме како је могуће да процењена вредност јавне 

набавке без икаквог образложења и правног основа буде увећана за близу 6 

милионa евра, због чега је за посао вредан 26 милиона евра пристигла само једна 

комплетна понуда, како је могуће да надлежне институције своје одлуке не 

заснивају на законским одредбама које су експлицитне и недвосмислене. 

 

Само професионалан и одговоран приступ народних посланика може довести до 

епилога који води ка утврђивању одговoрности и стварању предуслова за 

процесуирање носилаца коруптивних радњи и злоупотреба у овој јавној набавци. 

Формирање и деловање анкетног одбора који води у правцу расветљавања свих 

околности везаних за ову јавну набавку представљаће преседан са потенцијално 

далекосежним позитивним последицама на конкретне постуке и целокупан систем 

јавних набавки. 

 

 

 

У Прокупљу, 18.02.2015. године  За грађанског надзорника 

Драган Добрашиновић 

Председник УО Топличког центра  

за демократију и људска права 

 

 

 

 

Прилог: Извештај грађанског надзорника о спроведеном поступку надгледања 

јавне набавке радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и 

управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд центар - фаза I. 

 


