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ТОПЛИЧКИ ЦЕНТАР 

 за демократију и људска права 

 

 

Влада Републике Србије 

Немањина 11 

Београд 

 

 

ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 

Ивици Дачићу 

 

 

Предмет: Обавештење о неправилностима у поступку јавне набвке бр. 79. наручиоца 

"Железнице Србије" а.д. 

  

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

набавке бр. 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, чији је 

наручилац Акционарско друштво "Железнице Србије" (у даљем тексту: Наручилац).  

 

Наручилац је покренуо поступак наведене јавне набавке а да нас о томе није обавестио 

и 15.01.2014. године на Порталу јавних набавки и на свом сајту објавио Позив за 

подношење понуда и Конкурсну документацију, чиме је поступио супротно члану 20. и 

28. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12), Правилнику о грађанском 

надзорнику ("Сл. гласник РС", бр. 29/13) и Решењу Управе за јавне набавке бр. 119-01-

20/13-01. 

 

Дана 16.01.2014. године у 14 сати и 27 минута електронском поштом, а дана 17.01.2014. 

године препорученом поштом, упутили смо допис одговорном лицу Наручиоца, 

генерелном директору Драгољубу Симоновићу и обавестили га о наведеним 

неправилностима, захтевајући да нам најкасније до средине следеће недеље омогући 

састанак са члановима комисије за јавну набавку како би се договорили о свим 

питањима везаним за обављање послова грађанског надзорника. 

 

Како би несметано могли да обављамо посао грађанског надзорника, у складу са 

Законом о јавним набавкама и Правилником о грађанском надзорнику, захтевали смо и  

да нам најкасније до 20.01.2014. године, поштом или електронском поштом, буду 

достављени: План јавних набавки за 2013. годину, Финансијски план Железница 

Србије а.д. за 2013. и 2014. годину, Одлука о покретању поступка јавне набавке број 79 

и Решење о образовању комисије за јавну набавку број 79. 
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Поред тога, одговорном лицу Наручиоца сугереисано је да је неопходно да решење 

Управе за јавне набавке бр. 119-01-20/13-01 са нашим контакт подацима, буде 

објављено на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца, како би заинтересованим 

лицима био омогућен контакт са грађанским надзорником. 

 

С обзиром да ни до данашњег дана нисмо добили одговор генералног директора 

Наручиоца нити тражену документацију, очигледно је да нас Наручилац онемогућава 

да посао грађанског надзорника обављамо на начин предвиђен Законом о јавним 

набавкама и Правилником о грађанском надзорнику.  

 

Имајући у виду размере угрожавања јавног интереса, као и околност да над 

Железницама Србије а.д. оснивачка права врши Влада Републике Србије, позивамо вас 

да у складу са вашим надлежностима предузмете мере које ће обезбедити примену 

прописа Републике Србије и спречити противзаконито поступање Наручиоца. 

 

Топлички центар за демократију и људска права ће, као грађански надзорник, 

предузети све законом предвиђене мере, а о противзаконитом поступању Наручиоца 

обавестиће надлежне државне органе и јавност. 

 

 

 

Прокупље, 22.01.2014.   Драган Добрашиновић 

Председник УО Топличког 

центра за демократију и 

људска права 

 

 

 
 

 

Прилози:  

 

- Допис Наручиоцу од 16.01.2014. године са потврдом о слању 

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

 


