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АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕˮ 

 

ЗА 

 

РЕПУБЛИЧКУ КОМИСИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 
 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

у поступку јавне набавке радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и 

управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I 

 

 

 

Подносилац захтева: Грађански надзорник „Топлички центар за демократију и људска 

праваˮ, Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, особа за контакт Драган Добрашиновић, 

e-mail: toplickicentar@yahoo.com 

 

Наручилац:  „Железнице Србијеˮ а.д, Немањина 6, 11000 Београд 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

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

набавке број 119-01-20/13-01 од 14.06.2013. године за грађанског надзорника за јавну 

набавку извођења радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање 

саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I (у даљем тексту: ЈН 

број 79/2013) наручиоца „Железнице Србијеˮ а.д. 

 

„Железнице Србијеˮ а.д. објавиле су 15.01.2014. године јавни позив за подношење 

понуда у отвореном поступку за ЈН број 79/2013, а отварање понуда је одржано 

28.02.2014. године. Отварање понуда спровела је Комисија за јавну набавку формирана 

Решењем генералног директора "Железница Србије" а.д. број 300/2013-1069 од 

17.09.2013. године и Решењем о измени и допуни Решења број 300/2013-1069 од 

17.09.2013. године број 300/2014-166 од 30.01.2014. године. 

 

Благовремено, односно до 28.02.2014. године до 11,00 часова, понуде су доставили:  

 

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

Високоградњаˮ а.д. Београд, „Енергопројект Нискоградњаˮ а.д. Београд, ПД „ЗГОПˮ а.д. 
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у реструктурирању Нови Сад, АТМ БГ д.о.о. и АЖД Праха д.о.о. Праг, са понуђеном 

ценом 25.777.138,45 ЕУР (без ПДВ-а);  

  

2. „Ситимонтˮ д.о.о. Земун са понуђеном ценом 1.196.532.182,55 РСД (без ПДВ-а); 

 

3. Група понуђача „Bauwesenˮ д.о.о.  Лазаревац, „Мета Балканˮ д.о.о.  Београд, „Ремонт 

пругаˮ д.о.о.  Сарајево, „Конструкторˮ д.о.о.  Београд са понуђеном ценом 22.000.000,00 

ЕУР (без ПДВ-а). 

 

Необично је и упадљиво да је за набавку вредну 26 милиона евра пристигла само једна 

понуда, с обзиром да се понуде понуђача „Ситимонтˮ д.о.о. Земун и групе понуђача 

„Bauwesenˮ д.о.о. Лазаревац због недостатка потребне документације суштински не могу 

ни третирати као понуде. 

 

Доказ: Записник о отварању понуда од 28.02.2014. године 

 

Након спроведеног поступка јавне набавке и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 

33/2013-1621 од 19.03.2014. године, Одбор директора "Железница Србије" а.д. је 

04.06.2014. године донео Одлуку о додели уговора број 1930/2014-137-55 и уговор 

доделио 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 

 

Одлука о додели уговора број 1930/2014-137-55 је у супротности са чланом 23. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12), којим се регулише заштита 

интегритета поступка, с обзиром да је представник АЖД Праха д.о.о. Праг, односно 

групе понуђача којој је уговор додељен, био Предраг Нешковић, бивши директор 

Сектора за електротехничке послове у „Железницама Србијеˮ а.д.  

 

Предраг Нешковић је Решењем ЈП „Железнице Србијеˮ број 50/2005-480 од 23.05.2005. 

године именован за директора Сектора за електротехничке послове и тај посао је 

обављао све до 16.09.2013. године, дакле, у целокупном периоду израде Главног 

пројекта, закључно са доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке. 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.   

 

Доказ: Решење ЈП „Железнице Србијеˮ број 50/2005-480 од 23.05.2005. године и 

анекси уговора о раду 
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Сектор за електротехничке послове је учествовао у припреми и верификацији 

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, 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 од 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 

 

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 и Споразум о 

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

 

Према информацијама којима располажемо, Предраг Нешковић је од 01.10.2013. године 

био запослен у АЖД Праха д.о.о. Праг и као њихов представник присуствовао је  

отварању понуда 28.02.2014. године и потписао Зaписник о отварању понуда (страна 

2, тачка 3, редни број 3). 

 

Доказ: Записник о отварању понуда од 28.02.2014. године 

 

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

чланом 23. 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 припремања понуде, наручилац је био дужан да одбије понуду групе 

понуђача „Енергопројект Опремаˮ а.д. Београд. 

 



4 
 

Топлички центар за демократију и људска права је, у складу са чланом 8. Правилника о 

грађанском надзорнику („Сл. гласник РСˮ, бр. 29/13), 06.06.2014. године обавестио 

наручиоца о утврђеним неправилностима, али је наручилац пропустио да их 

благовремено отклони. 

  

Доказ: Допис генералном директору „Железницa Србијеˮ а.д. од 06.06.2014. године 

са доказом о предаји 

 

 

На основу изнетог предлажемо да наручилац по пријему захтева поступи у складу са 

члановима 150-153. Закона о јавним набавкама, а у случају да не донесе решење из члана 

153. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, предлажемо да Републичка комисија 

за заштиту права у поступцима јавних набавки донесе решење којим усваја захтев 

и у целини поништава поступак јавне набавке радова на реконструкцији капацитета 

за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд 

Центар – фаза I, наручиоца „Железнице Србијеˮ а.д. 

 

 

 

 

Прокупље, 13.06.2014. године  Грађански надзорник 

Топлички центар за демократију 

и људска права 

 

Прилози: 

 

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

2. Решење ЈП „Железнице Србијеˮ број 50/2005-480 и анекси  уговора о раду 

3. Допис Срђане Шијачки, председнице Комисије за ЈН 79/2013 од 25.04.2014. године 

4. Записник о раду Комисије за верификацију Главног пројекта од 23.11.2012. године 

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

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

7. Записник о отварању понуда број 33/2013-1275 од 28.02.2014. године 

8. Допис генералном директору „Железницa Србијеˮ а.д. од 06.06.2014. године са 

доказом о предаји 

 

 


