
 

 

Коридори Србије д.о.о. 

11000 Београд 

Краља Петра 21 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 

 
Предмет захтева 
 
Овим захтевом тражимо следеће информације, односно копије докумената:  
 

1. Копија конкурсне документације набавке за изградњу аутопута E75, деоница: Грделица 
(Горње Поље)-Царичина Долина, пројекат ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА НА КОРИДОРУ Х, 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Бр.Пројекта: SERAPIS N. 2006-0324 Реф.број 
понуде/Уговора: CORRX.E75.EIB.PACK1.ICB, коју је предузеће Коридори Србије д.о.о. расписала 

за LOT 1 отворена траса и мостови на сектору Грделица-Тунел Предејане и LOT 2 отворена траса и 

мостови на сектору Тунел Предејане-Царичина Долина 

2. Копија уговора који је у вези са горе наведеном набавком закључен за ЛОТ2 са JV Trace group 
hold plc and Mostovik llc, 71 “James Bourchier” blvd. 1407 Sofia, Bulgaria.  
 
3. Копија правила која су примењивана за ову набавку, с обзиром на то да она није спровођена на 
основу домаћег Закона о јавним набавкама.  
 
4. Релевантни делови конкурсне документације, уговора или правила о спровођењу набавки из тачака 
1. до 3. овог захтева, којима је тражено, прописано, односно уговорено да извођач радова набавља 
опрему и возила за потребе инвеститора и вршења надзора над извођењем радова. 
 
Објашњење предмета захтева 
 
На порталу Инсајдер.нет објављене су следеће информације:  
 
Prema ugovornoj obavezi Izvođači radova dužni su da obezbede opremu i vozila za potrebe predstavnika 
investitora  i inženjera  (nadzornog organa), a u cilju realizacije projekta.  Opremu i vozila predstavnici  
investitora i inženjera koriste tokom cele realizacije projekta, a postaju vlasništvo investitora tek po završetku 
svih radova i okončanju Ugovora. 
 
U Koridorima Srbije tvrde da je uobičajena praksa u međunarodnim ugovorima u Evropi i svetu da izvođač 
radova obezbeđuje opremu i vozila za potrebe investitora i inženjere koji vrše nadzor. 
 
https://insajder.net/sr/sajt/tema/13337/Kupovina-automobila-kao-uslov-za-dobijanje-posla-%E2%80%93-
legalizacija-korupcije-ili-se-tako-radi-%E2%80%9Esvuda-u-svetu%E2%80%9C.htm  
 
На веб презентацији Коридора Србије није објављен деманти ових навода. Објављивање потпуних 
информација у вези са овим наводима је од великог значаја за јавност Србије, као и за предузеће 
Коридори Србије, јер се без додатних информација може јавити сумња у постојање непримерених 
односа између наручиоца и извођача радова.  
 
Напомена  
 
Приликом поступања по овом захтеву, у случају да постоје неке препреке за достављање свих 
тражених докумената, молимо да приоритетно поступите по захтеву из тачке 4.  
 
Захтев се односи на достављање докумената у електронском облику, уколико у том облику постоје.  
  
Београд, 2. фебруар 2019. 
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