Канцеларија за јавне набавке
Немањина 22-26, 11000 Београд

На основу члана 180. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , бр.
91/2019), члана 4. став 2. тачка 3) и члана 7. Правилника о мониторингу над применом
прописа о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 93/2020) подносим,

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ово обавештење садржи информације о неспровођењу другог закона у вези са радом
појединих наручилаца, које је од значаја и за правилну примену Закона о јавним
набавкама.
Обавештење садржи списак наручилаца у смислу Закона о јавним набавкама (субјеката
мониторинга), чијим директорима и вршиоцима дужности директора је истекао мандат
по сили закона, док нови директори, односно вршиоци дужности, нису изабрани. Ови
наручиоци су јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, као и привредна
друштва организована као АД и ДОО, на која се по питању избора директора примењује
Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019).
Субјекти мониторинга:
ЈП „Србијагас“ - Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад
ЈП „Србијашуме“ – Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд
ЈП „Путеви Србије“ – Булевар краља Александра 282, 11050 Београд
ЈП „Пошта Србија“ – Таковска 2, 11120 Београд
ЈП „Електропривреда Србије“ – Балканска 13, 11000 Београд
ЈП за подземну експлоатацију угља „Ресавица“ – Ул. Петра Жалца 2, 35237
Ресавица
7. ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ – Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча
8. ЈП „Завод за уџбенике“ – Обилићев венац бр. 5, 11000 Београд
9. ЈП „Мрежа мост“ – Адмирала Гепрата 8а, 11000 Београд
10. ЈП „ Емисиона техника и везе“ – Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд
11. ЈП „Национални парк Копаник“ – Суво Рудиште бб, 36354 Копаоник
12. ЈП „Национални парк Фрушка Гора“ – Змајев трг бр. 1, 21208 Сремска Каменица
13. ЈП „Национални парк Ђердап“ – Краља Петра Првог 14а, 19220 Доњи Милановац
14. „Железница Србије“ АД – Немањина бр. 6, 11000 Београд
15. „Србија Воз“ АД – Немањина бр. 6, 11000 Београд
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16. „Србија Карго“ АД – Немањина бр. 6, 11000 Београд
17. ТРАНСНАФТА АД Панчево – Змај Јове Јовановића 1, 26000 Панчево
18. „Државна лутрија Србије“ ДОО – Ускочка 4-6, 11000 Београд
19. „Тврђава Голубачки град“ ДОО – Ридан бб, 12223 Голубац
20. „Резерват Увац“ ДОО – Трг Војводе Петра Бојовића 3, 31320 Нова Варош

Детаљне информације о томе од када је престао мандат лицима која су имала својство
директора односно вршиоца дужности директора можете наћи у документу који смо
раније објавили, Преглед стања у републичким јавним предузећима , АД и ДОО на која
се по питању избора директора примењује Закон о ЈП, од усвајања Закона о ЈП из
децембра 2012. године до 1. децембра 2020, који је доступан на следећем линку.
Значај чињенице да у наведеним привредним друштвима нема законитог директора,
односно вршиоца дужности директора за спровођење јавних набавки огледа се у томе
што су управо директори унутар предузећа овлашћени да закључују уговоре и доносе
интерне акте, између осталог и у области јавних набавки, а сходно члану 26. Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019).
Од Канцеларије за јавне набавке стога тражимо да провери да ли су у наведеним
наручиоцима уговоре о јавним набавкама и набавкама на које се не примењује Закон
закључивала лица која се неосновано приказују у јавности као директори, односно
вршиоци дужности директора, иако им је истекао мандат. Наиме уколико су након
истека свог мандата, уговоре испред наручилаца закључивала та лица, то представља
основ за ништавост уговора у смислу одредаба Закона о облигационим односима ("Сл.
лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл.
лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020).
Уколико су уговоре закључивала лица која су овлашћена од стране директора или
вршиоца дужности, треба проверити када је овлашћење дато. Уколико је овлашћење дато
након истека мандата, то такође представља основ за ништавост тако закључених
уговора, јер су они у ствари били овлашћени од стране неовлашћеног лица.
Сматрамо да би из истог разлога, Канцеларија за јавне набавке такође требало да провери
да лу су актуелне планове јавних набавки потписивала, односно одобравала лица која
за то нису била овлашћена. Уколико је то случај, планови јавних набавки за 2020. нису
важећи, односно нису били важећи ни планови јавних предузећа из ранијих година, што
значи да нису били испуњени услови за покретање поступака јавних набавки на основу
неважећих планова, а све у смислу члана члана 52. претходног Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012-3, 14/2015-13, 68/2015-4). Нови
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , бр. 91/2019), у члану 88. став 6.
такође прописује да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је она
предвиђена у годишњем плану јавних набавки.

Канцеларија за јавне набавке већ поседује податке о набавкама које су планиране или
спровођене у претходном периоду, о закљученим уговорима, или их на основу својих
овлашћења може прибавити од наручилаца, тако да ови подаци нису посебно достављени
уз ово обавештење, у смислу одредаба члана 9. ст. 3. и члана 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 95/2018).

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
31.12.2020. Београд

