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ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ 

 

 

Поштована гђо Аћимов, 

 

У складу са питањима која сте нам доставили путем електронске поште дана 15. априла 2016. 

године, а у вези са пројектима: 

 Изградња саобраћајнице у улици Пољопривредна у Сенти (са конкурса Управе број 136 – 

401 - 519/2015-01/6) 

 Реконструкција коловоза у улици Доња Тисина обала (са конкурса Управе број 136 – 401 - 

519/2015-01/6) 

 Изградња саобраћајнице у улици Радивоја Ћирпанова (са конкурса Управе број 136 – 401- 

1465/2015-01/6) 

достављамо Вам следеће одговоре: 

 

ПИТАЊЕ 1: Која лица (име и презиме, образовање, радно место) и по ком основу је Управа за 

капитална улагања Војводине делегирала у комисије за јавне набавке у поступцима које је 

финансирала и суфинансирала у општини Сента (јавне набавке се тичу пројеката који су горе 

наведени)? 

 

У складу са чланом 5. Закона о јавним набавкама Републике Србије, који утврђује да је предмет 

јавне набавке радова који се непосредно или посредно финансирају од стране наручиоца у 

износу који прелази 50% вредности јавне набавке, a имајући у виду да је Управа за капитална 

улагања АП Војводине po конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области 

саобраћајне инфраструктуре доделила средства за реализацију три пројекта на територији 

општине Сента, а које у највећем делу суфинансира заједно са инвеститором општином Сента, 

Управа за капитална улагања АП Војводине је дајући сагласност за покретање поступка јавне 

набавке, захтевала да Решењем о образовању Комисије за предметну јавну набавку, за чланове и 

заменике чланова исте, именује и запослене Управе за капитална улагања АП Војводине, и то: 

1. Радослава Милутинова, дипломираног инжењера машинских наука, запосленог као 

самосталног стручног сарадника II у Служби за инвестиционе послове, 

2. Зорана Јовановића, дипломираног инжењера грађевинских наука, запосленог као самосталног 

стручног сарадника II у Служби за инвестиционе послове, и  
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3. Милана Радусина, дипломираног инжењера технолошких наука и магистра заштите животне 

средине, запосленог као самосталног стручног сарадника II у Служби за инвестиционе послове. 

Запослени Управе за капитална улагања су лица која имају одговарајуће стручно образовање и 

искуство из области која чини предмет јавне набавке и као такви су могли активно да учествују у 

раду Комисије. Инжењери Управе за капитална улагања АП Војводине, имали су обавезу да се 

претежно баве техничким спецификацијама документације, која је садржајно саставни део 

конкурсне документације. У складу са Законом о јавним набавкама, службеник за јавне набавке је 

лице које је обучено за спровођење поступка јавне набавке и које се стара о законитости 

спровођења поступка.  

 

 

ПИТАЊЕ 2: За реализацију тих пројекта општина Сента је расписивала јавне набавке, где су 

постављени дискриминаторски услови у погледу кадровског капацитета. Да ли су лица која је 

именовала, делегирала Управа за капитална улагања информисала претпостављене, односно 

руководство Управе, о тако дефинисаним условима? 

 

Запослени Управе за капитална улагања АП Војводини, који су Решењем о образовању Комисије 

за спровођење предметних јавних набавки, именовани као чланови и заменици чланова исте, 

нису били у обавези да информишу руководство Управе о раду Комисије за спровођење 

предметних јавних набавки. Наиме, чланом 54. Закона о јавним набавкама прописано је да је 

Комисија дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен одлуком о покретању поступка коју 

доноси одговорно лице наручиоца и да је за спровођење самог поступка јавне набавке, односно 

за њену законитост, одговорна Комисија коју је у свом раду самостална и независна.  

Преношењем информација о раду Комисије било нарушено начело независности у раду.  

 

 

ПИТАЊЕ 3: Како руководство Управе коментарише претходне наводе у вези са 

дискриминаторски постављеним додатним условима у три јавне набавке у општини Сента? 

 

Управа за капитална улагања АП Војводине, не улазећи у Ваш навод да су „дискриминаторски 

постављени додатни услови у три јавне набавке у општини Сента“, сматра да је свако 

заинтересовано лице, односно свако лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној 

набавци, у складу са чланом 63. могло у писаном облику да тражи од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему је могло да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Као што смо и раније навели, 

Комисија је одговорна за законитост спровођења поступка, те самим тим Управа за капитална 

улагања АП Војводине није надлежна да контролише рад Комисије.  

 

 

ОДСЕК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ 

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ 

 


