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УПРАВНОМ СУДУ 

Немањина 9 

11000 Београд 

 

 

 

ТУЖИЛАЦ: Топлички центар за демократију и људска права, Кнез Михаилова 36/2, 

Прокупље  

 

ТУЖЕНИ: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

Немањина 22-26, Београд 

 

 

Т У Ж Б А 

 

 

За поништај Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки бр. 4-00-1495/2014 од 04.07.2014. године (примљено 25.07.2014. године) 

 

Примерака: 4 

 

 

Оспореним решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки одбијен је захтев за заштиту права подносиоца захтева Топличког центра за 

демократију и људска права, именованог грађанског надзорника у поступку јавне 

набавке извођења радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и 

управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I, 

наручиоца „Железнице Србијеˮ а.д. 

 

Доказ:  

 

- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки  

бр. 4-00-1495/2014 од 04.07.2014. године; 

- Захтев за заштиту права; 

- Решење Управе за јавне набавке бр. 119-01-20/13-01 од 14.06.2013. године. 

 

Тужилац подноси тужбу Управном суду против оспореног решења, у законском року, 

услед незаконитости јер: 

 

1) из утврђених чињеница је изведен неправилан закључак у погледу чињеничног 

стања; 

2) у оспоренном решењу није правилно примењен закон. 
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Образложење 

 

 

Топлички центар за демократију и људска права је, у складу са Законом о јавним 

набавкма („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12) и Правилником о грађанском надзорнику („Сл. 

гласник РСˮ, бр. 29/13), у фази након доношења одлуке о додели уговора, 13.06.2014. 

године поднео захтев за заштиту права у поступку јавне набавке извођења радова на 

реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у 

железничкој станици Београд Центар – фаза I, наручиоца „Железнице Србијеˮ а.д. (у 

даљем тексту: ЈН број 79/2013). 

 

У предметном захтеву Топлички центар за демократију и људска права је указао да је 

Одлука о додели уговора бр. 1930/2014-137-55 од 04.06.2014. године, коју је након 

спроведеног поступка ЈН број 79/2013 донео Одбор директора "Железница Србије" а.д, 

у супротности са чланом 23. Закона о јавним набавкама, којим се регулише заштита 

интегритета поступка. Наведеном одлуком уговор је додељен понуђачу „Енергопројект 

Опремаˮ а.д. Београд у заједничкој понуди са „Енергопројект Високоградњаˮ а.д. 

Београд, „Енергопројект Нискоградњаˮ а.д. Београд, ПД „ЗГОПˮ а.д. у 

реструктурирању Нови Сад, АТМ БГ д.о.о. и АЖД Праха д.о.о. Праг, у укупном износу 

од 25.773.840,76 евра. 

 

Доказ:  

 

- Одлука о додели уговора број 1930/2014-137-55  од 04.06.2014. године. 

 

Представник АЖД Праха д.о.о. Праг, односно групе понуђача којој је уговор додељен, 

био је Предраг Нешковић, бивши директор Сектора за електротехничке послове у 

„Железницама Србијеˮ а.д. Он је присуствовао отварању понуда 28.02.2014. године и 

потписао Зaписник о отварању понуда (страна 2, тачка 3, редни број 3, број овлашћења 

120-14/змо). 

 

Доказ:  

 

- Решење о именовању директора Сектора број 50/2005-480 од 23.05.2005. године; 

- Записник о отварању понуда од 28.02.2014. године. 

 

Предраг Нешковић је посао директора Сектора обављао од 23.05.2005. године до 

16.09.2013. године, односно у целокупном периоду израде Главног пројекта за 

изградњу железничке станице Београд Центар фаза I, реконструкција капацитета за 

пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова, који је саставни део конкурсне 

документације за ЈН број 79/2013. Предраг Нешковић је као директор Сектора био 

задужен да организује, координира, врши надзор и контролу пословања у Сектору, 

односно оперативно управља процесима и пословима у Сектору.   
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Доказ: 

 

- Анекс 1 Уговора о раду бр. 50/2005-480/1 од 23.05.2005. године. 

 

Сектор за електротехничке послове је учествовао у припреми и верификацији Главног 

пројекта у следећим фазама: 

 

1. Израда предлога пројектног задатка и усаглашавање предлога пројектног задатка у 

оквиру Дирекције за инфраструктуру (Сектор за грађевинске послове, Сектор за 

саобраћајне послове и Сектор за електротехничке послове); 

 

2. Верификација Главног пројекта у циљу давања инвеститорске сагласности. 

 

Доказ:  

 

- Допис Срђане Шијачки, председнице Комисије за ЈН 79/2013, упућен грађанском 

надзорнику са електронске адресе srdjana.sijacki@srbrail.rs 25.04.2014. године. 

 

Предраг Нешковић је био члан Комисије „Железницa Србијеˮ а.д. за верификацију 

Главног пројекта, на чији је предлог директор Дирекције за инфраструктуру 

„Железница Србијеˮ а.д. 23.11.2012. године донео Решење о верификацији Главног 

пројекта број 20/2012-1149. 

 

Доказ:  

 

- Записник о раду Комисије за верификацију Главног пројекта „Железница Србијеˮ 

а.д. од 23.11.2012. године; 

- Решење о верификацији Главног пројекта број 20/2012-1149 од 23.11.2012. године. 

 

Предраг Нешковић је у септембру 2013. године разрешен дужности директора Сектора 

за електротехничке послове, а 30.09.2013. године му споразумно престаје радни однос 

у „Железницама Србијеˮ а.д.  

 

Доказ:  

 

- Анекс 4 Уговора о раду бр. 34/2013-1-357 од 12.09.2013. године; 

- Споразум о престанку радног односа број 34/2013-4-951 од 30.09.2013. године. 

 

С обзиром да је Главни пројекат саставни део конкурсне документације, а да је чланом 

23. став 1. Закона о јавним набавкама прописано да лице које је учествовало у 

планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених 

делова, и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као подизвођач 

понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом 
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припремања понуде, наручилац је био дужан да одбије понуду групе понуђача 

„Енергопројект Опремаˮ а.д. Београд (члан 23. став 2. ЗЈН). 

 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је поступајући по 

предметном захтеву грађанског надзорника извела неправилан закључак у погледу 

чињеничног стања, а затим погрешно применила Закон о јавним набавкама. 

 

Република комисија је у оспореном решењу закључила да Предраг Нешковић није 

учествовао у припреми дела предметне конкурсне документације, иако се из 

приложених доказа на недвосмислен начин може утврдити да је Сектор за 

електротехничке послове, на чијем је челу био Предраг Нешковић, учествовао у 

припреми и верификацији Главног пројекта, који је саставни део конкурсне 

документације за ЈН број 79/2013.  

 

С обзиром на послове које је обављао у Сектору, потпуно је јасно и неспорно да је 

Предраг Нешковић учествовао у припреми дела конкурсне документације за ЈН број 

79/2013, па самим тим, сходно члану 23. Закона о јавним набавкама који је прецизан и 

недвосмислен, у предметном поступку јавне набавке није могао учествовати као 

представник понуђача, односно није могао сарађивати са понуђачима или 

подизвођачима приликом припремања понуде.  

 

Уместо да доследно, дословно и директно примени члан 23. Закона о јавним набавкама 

и донесе решење којим се поништава поступак ЈН број 79/2013, Републичка комисија 

за заштиту права у поступцима јавних набавки је прекорачила границе својих 

овлашћења прописаних Законом и суспендовала наведени члан Закона, иако за такву 

одлуку није било никаквог законског основа. 

 

Наиме, Републичка комисија у оспореном решењу констатује да се нису стекли услови 

да наручилац поступи у складу са чланом 23. Закона о јавним набавкама. У прилог тој 

тврдњи наводи да је Управа за јавне набавке дужна да у сарадњи са државним органом 

надлежним за борбу против корупције сачини план за борбу против корупције у јавним 

набавкама и достави га Влади на усвајање (члан 21. став 6. ЗЈН), а да је наручилац чија 

је укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа од милијарду 

динара, дужан да у складу са тим планом у року од три месеца од дана његовог 

усвајања донесе интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама (члан 21. 

став 7. и став 8. ЗЈН). С обзиром да Управа за јавне набавке није сачинила план за 

борбу против корупције у јавним набавкама Републичка комисија заузима став да се 

нису стекли услови да наручилац поступа у складу са чланом 23. ЗЈН. 

 

Наглашавамо да се Закон о јавним набавкама примењује од 01.04.2013. године (члан 

178. ЗЈН) и примена било ког члана (изузев члана 78. који се примењује од 01. 

септембра 2013. године) није одложена нити је условљена доношењем било каквог акта 

од стране било ког државног органа.  
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Оваква одлука Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки не 

само да представља правни преседан, већ широко отвара врата корупцији у систему 

јавних набавки. Ако је став Комисије да члан 23. не може бити примењен до доношења 

плана за борбу против корупције у јавним набавкама и интерних планова за 

спречавање корупције у јавним набавкама, онда је логичан закључак да се ниједна 

антикорупцијска одредба Закона о јавним набавкама не може примењивати до 

доношења ових аката. Дакле, без доношења наведених аката не само да се неће 

примењивати одредбе Закона које се односе на заштиту интегритета поступка, већ се 

неће примењивати ни одредбе које регулишу дужност пријављивања корупције, 

забрану радног ангажовања код добављача, дужност пријављивања повреде 

конкуренције, спречавање сукоба интереса!  

 

Имајући у виду чињеницу да Закон о јавним набавкама ниједним својим чланом, а 

нарочите не својим антикорупцијским одредбама у које спада и члан 23, не позива 

нити подстиче на корупцију већ је усмерен на њено спречавање и сузбијање, решење 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки не само да нема 

утемељење у духу и одредбама Закона већ представља његово грубо и тенденциозно 

кршење. Суштински, оваква одлука представља отворен и директан позив на корупцију 

у поступцима јавних набавки и у дубокој је колизији и са правом и са моралом. 

Опстајање оспореног решења на снази представљало би верификацију 

квазиправничког разбојништва и проглашавање неправа за право и неправде за правду. 

 

Из изнетих разлога и предочених доказа, предлажемо Управном суду да тужбу уважи и 

донесе следећу 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 

Тужба се уважава и поништава се у целини Решење Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1495/2014 од 04.07.2014. године, а предмет 

враћа надлежном органу на поновно одлучивање. 

 

 

 

 

 

У Прокупљу, 23.08.2014. године  Тужилац 

Топлички центар за демократију 

и људска права 
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Прилози: 

 

- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки  

бр. 4-00-1495/2014 од 04.07.2014. године; 

- Захтев за заштиту права; 

- Решење Управе за јавне набавке бр. 119-01-20/13-01 од 14.06.2013. године; 

- Одлука о додели уговора број 1930/2014-137-55  од 04.06.2014. године; 

- Решење о именовању директора Сектора број 50/2005-480 од 23.05.2005. године и 

анекси уговора о раду; 

- Споразум о престанку радног односа број 34/2013-4-951 од 30.09.2013. године; 

- Записник о отварању понуда од 28.02.2014. године; 

- Допис Срђане Шијачки, председнице Комисије за ЈН 79/2013, упућен грађанском 

надзорнику са електронске адресе srdjana.sijacki@srbrail.rs 25.04.2014. године; 

- Записник о раду Комисије за верификацију Главног пројекта „Железница Србијеˮ 

а.д. од 23.11.2012. године; 

- Решење о верификацији Главног пројекта број 20/2012-1149 од 23.11.2012. године. 

 


