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На основу члана 43. Статута Грађевинског факултета у Београду и 109. став 1. и 2. 
Закона о јавним набавкама, доносим следећу 

О Д Л У К У 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности персоналних рачунара 
покренут на основу Одлуке наручиоца – Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду, ул. Булевар Краља Александра 73, број 03/16 објављене дана 11.04.2016. 
године на Порталу јавних набавки код Управе за јавне набавке, а чија је процењена 
вредност 4.950.000,00 динара.  

Одлуку о поновном спровођењу поступка јавне набавке из става 1. ове Одлуке, 
наручилац ће донети у року од 15 дана од дана коначности ове Одлуке.  

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац – Грађевински факултет Универзитета у Београду, ул. Краља Александра  
бр. 73, донео је Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке малих вредности уз 
процењену вредност ове набавке у висини од 4.950.000,00 динара.  

У поступку јавне набавке, на основу огласа наручиоца, јавила су се три учесника – 
понуђача и то:  

 1) „BC Group Computers” д.о.о. Београд 

 2) „Успон“ д.о.о. Чачак 

 3) „Microsystems” д.о.о. Београд 

Комисија за јавне набавке наручиоца је сачинила Извештај о стручној оцени понуда 
18/14-10 од 21.04.2016. године, а затим је донета Одлука о додели уговора број 18/14-12 
од 21.04.2016. године којом је Уговор о јавној набавци додељен понуђачу „BC Group 
Computers” д.о.о. Београд. Другорангирани понуђач је био „Успон“ д.о.о. Чачак, а 
трећерангирани понуђач – „Microsystems” д.о.о. Београд. 

Против одлуке о додели уговора о јавној набавци, благовремено је изјавио захтев за 
заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, 
понуђач „Microsystems” д.о.о. Београд. Поступајући по овом захтеву, Републичка 
комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је Решење број 4-00-
637/2016 од 22.07.2016. године којим је усвојен захтев за заштиту права као основан и 
делимично поништен поступак јавне набавке мале вредности персоналних рачунара 
наручиоца и то у делу стручне оцене понуда садржане у Извештају о стручној оцени 
понуда бр. 18/14-10 од 21.04.2016. године и у делу доношења Одлуке о додели уговора 
бр. 18/14-12 од 21.04.2016. године. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ    
 
Булевар краља Александра 73 
11001  Београд 
 П. фах 35-42 
Телефон (011) 321-86-06, 337-01-02 
Телефакс (011) 337-02-23 
E пошта dekanat@grf.bg.ac.rs 
Рачун 840-1437666-41 
ПИБ 100251144 
ПДВ 130718637 
Основна делатност: 8542 
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У образложењу горе наведеног Решења Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, између осталог се наводи да је конкурсна документација 
непрецизно састављена јер наручилац није предвидео на основу којих доказа ће ценити 
да ли понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике или не, као и то 
да је наручилац у обавези да, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, 
захтева од свих понуђача који су учествовали у поступку, а из чијих понуда и 
самоиницијативно достављених доказа није могао да утврди да ли понуђена добра 
испуњавају захтеване техничке спецификације, да доставе релевантан доказ на основу 
којег би наручилац могао несумњиво да утврди да ли су понуђена добра одговарајућа 
или не. Репуличка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, наложила 
је наручиоцу да изврши поновну стручну оцену понуда на основу доказа које треба да 
затражи од понуђача и да приликом спровођења даљег тока стручне оцене понуда 
поступа у свему сходно одредбама ЗЈН. 

Поступајући по налогу из Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, наручилац је 26.08.2016. године доставио свим учесницима овог 
поступка јавне набавке Захтев бр. 18/14-19 за додатним појашњењима у смислу члана 
93. став 1. Закона о јавним набавкама, који се односио на потребу да два понуђача и то: 
„BC Group Computers” д.о.о. Београд и „Успон“ д.о.о. Чачак доставе изјашњење о 
потврђивању понуде у смислу захтева конкурсне документације, односно о 
саобразности робе са техничким захтевима и карактеристикама траженим техничком 
спецификацијом конкурсне документације, уз назнаку да изјава понуђача мора 
садржати изричиту изјаву да понуђена роба одговара техничкој спецификацији која је 
саставни део конкурсне документације и модела уговора. Такође од ових понуђача је 
захтевано да се изјасне у погледу документације коју су самоиницијативно доставили, 
односно да ли та докуметнација представља понуду робе у конкретном случају и како 
објашњавају разлику у техничким карактеристикама робе наведне у тој документацији 
и тражене техничке спецификације робе у конкурсној документацији. Даље је тражено 
да, у случају постојања одређених разлика, понуђач достави одговарајуће доказе о томе 
да понуђена роба на суштински једнак начин испуњава постављене услове из 
конкурсне документације, односно да понуђена роба задовољава одговарајуће 
стандарде ако се тим стандардима испуњавају тражене карактеристике из техничке 
документације, а у смислу члана 71. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама. Ова додатна 
појашњења у смислу члана 93. став 1. ЗЈН нису тражена од понуђача „Microsystems” 
д.о.о. Београд, јер је овај понуђач поступио у свему према захтевима наручиоца и није 
доставио самоиницијативно било какву документацију која би могла изазвати забуну у 
погледу робе која се нуди, као што је то био случај са друга два понуђача.  

Горе наведени Захтев за додатна објашњења, објављен је и на Порталу јавних набавки и 
веб страници наручиоца, у смислу члана 20. став 1. Закона о јавним набавкама.  

Нико од понуђача није одговорио на Захтев Наручиоца у смислу члана 93. став 1. ЗЈН у 
остављеном року.  

Комисија је сачинила Извештај број 18/14-20 од 22.9.2016. године у којем је утврдила 
да нису испуњени услови за доделу уговора о јавној набавци, пре свега због тога што 
конкурсна документација, према ставу Републичке комисије, није прецизно састављена 
и не садржи критеријуме за оцену да ли понуђена роба испуњава техничке 
карактеристике.  

Поред наведеног Комисија утврђује и да укупна вредност јавне набавке, утврђена на 
4.950.000,00 динара, није била процењена у складу са чланом 64. став 3. Закона о 
јавним набавкама, па је утврђена као знатно већа од упоредивих тржишних цена 
предмета јавне набавке.  
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Даље у Извештају Комисије број 18/14-20 од 22.9.2016. године наводи се да је Комисија 
прибавила податке о упоредивим тржишним ценама робе која је била предмет јавне 
набавке према званичним интернет презентацијама продаваца и дистрибутера такве 
робе на тржишту у Републици Србији у току септембра 2016. године, на основу чега је 
утврдила да је понуда понуђача „Microsystems” д.о.о. Београд виша, не само од 
упоредиве малопродајне тржишне вредности предмета јавне набавке на тржишту 
Србије, већ и од малопродајне објављене цене истог понуђача на његовој веб 
презентацији.  

Комисија у свом извештају истиче да су, због омашке у конкурсној документацији, 
односно остављене висине набавке из планске документације, иако је тржишна 
вредност набавке била нижа, све понуде морале бити разматране у погледу висине цене 
понуђених добара. Међутим, Комисија је утврдила да је упоредива тржишна цена 
добара износила око 4.275.580,00 динара, док је понуђена цена понуђача 
„Microsystems” д.о.о. Београд била далеко виша од тржишне цене. Понуда овог 
понуђача била је несразмерно виша, чак и од цена за вредност добара која су била 
предмет набавке и од сопствених малопродајних цена. На званичној интернет 
презентацији овог понуђача (Microsystems” д.о.о. Београд) http://www.racunari.net , 
малопродајна цена понуђених добара овог понуђача износи око  4.235.114,00 динара.  
Тако је Комисија дошла  до закључка да је понуђена цена овог понуђача 512.386,00 
динара виша од малопродајне заваничне цене понуђача на његовој интернет страници и 
чак 1.066.605,00 динара виша од најниже понуђене цене прворангираног понуђача у 
овој јавној набавци. Комисија је стога стала на становиште да је у конкретном случају 
оправдано и у свему у складу са законом да поступак ове јавне набавке буде 
обустављен. 

I 

Разматрајући Извештај Комисије број 18/14-20 од 22.9.2016. године, Наручилац је 
донео Одлуку као у диспозитиву, а из следећих разлога: 

1. Наручилац је поступио у свему по налогу из Решења број 4-00-637/2016 Републичке 
комисије од 22.07.2016. године и 26.08.2016. године упутио захтев бр. 18/14-19 
појединим понуђачима у смислу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, на који 
понуђачи нису одговорили у остављеном року, па код таквог неизмењеног чињеничног 
стања у односу на чињенично стање пре доношења  горе наведеног Решења Републичке 
комисије, Комисија наручиоца није могла да изврши поновну стручну оцену понуда, а 
истовремено водећи рачуна да поступа у свему у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама, како је то наложено образложењем горе наведеног Решења.  

2. Поред тога, Републичка комисија је утврдила да Наручилац није прецизно саставио 
конкурсну документацију, па Комисија Наручиоца не би ни могла да утврди да ли 
понуда појединих понуђача одговара техничким карактеристикама тражене робе, све да 
су понуђачи којима је упућен захтев од 26.08.2016. године и одговорили постављеном 
захтеву.  

3. Чланом 63. став 6. Закона о јавним набавкама прописано је да није дозвољено 
мењати или допуњавати конкурсну документацију након истека рока за достављање 
понуда, па сходно томе није могуће захтевати од стране понуђача достављање каталога 
или других релевантних доказа произвођача робе, уколико такав захтев није постојао у 
конкурсној документацији до истека рока за достављање понуда. 

4. Имајући у виду да није било основа да се понуде понуђача одбију као 
неприхватљиве, јер су иницјалне понуде биле дате у складу са конкурсном 

http://www.racunari.net
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документацијом, али да није било ни могућности да се изврши стручна оцена понуда на 
основу постојећег чињеничног стања, као и да није било могуће тражити додатну 
документацију понуђачима што би било противно члану 63. став 6. ЗЈН, Наручилац 
закључује да није постојала ни могућност да Комисија Наручиоца предложи доделу 
уговора било ком од понуђача и сматра да поступак јавне набавке треба обуставити на 
основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама.  
 

II 

Поред изнетих разлога који стоје у основи Одлуке о обустави поступка јавне набавке, а 
на основу Извештаја Комисије, Наручилац утврђује и следеће: 

1 - Правилна је одлука Комсије да нису могле бити одбијене понуде понуђача који нису 
доставили додатна објашњења нити је могла бити донета одлука о прихватању ових 
понуда, као и да није могла бити прихваћена понуда понуђача „Microsystems” д.о.о. 
Београд из следећих разлога:  

а)  конкурсна документација иницијално није ни била уредна, не само из разлога 
који  је утврдила Републичка комисија у образложењу Решења Републичке комисије, 
већ и зато што је укупна процењена вредност јавне набавке није извршена у 
складу са чланом 64. став 3. Закона о јавним набавкама којим је прописано да 
процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању 
тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода 
гаранције, одржавања и сл. и мора бити валидна у време покретања поступка, па 
Наручилац прихвата као разложну и тачну оцену Комисије да такве процене вредности 
јавне набавке није било, већ је узета вредност јавне набавке из годишњег плана јавних 
набавки, иако је наручилац смањио количину добара која се набављају у овој јавној 
набавци из разлога што је после доношења годишњег плана, а пре покретања поступка 
ове јавне набавке, добио одређени број добара предвиђених планом набавки за 2016. 
годину преко пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе 
Републике Србије после две године чекања, што наручилац није могао да предвиди при 
доношењу годишњег плана набавки; 

б) понуђач „Microsystems” д.о.о. Београд је дао понуду са ценом предмета јавне 
набавке далеко већом од упоредиве тржишне цене за робу која је предмет јавне 
набавке, па чак већом него што су објављене малопродајне цене самог понуђача 
на његовој веб страници.  

Стога, Наручилац не би могао, упркос томе што се понуђена цена овог понуђача креће 
формално у границима укупне формално процењене вредности јавне набавке, да 
предложи доделу уговора овом понуђачу, све и да је понуда прва два понуђача била 
одбијена као неприхватљива, јер би таква додела уговора представљала изигравање 
Закона о јавним набавкама у смислу циљева због којих овај закон и донет – а то су, 
између осталог, заштита корисника буџетских средстава од злоупотреба и прекомерног 
трошења буџетских средстава, као и заштита конкуренције понуђача.  

 

Чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама, прописано да наручилац може доделити 
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне 
набавке, ако понуђена цена није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене 
цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.  
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Насупрот томе, ако понуђач понуди предмет јавне набавке за већу цену од процењене, 
односно ако је понуђена цена већа од упоредиве тржишне цене, то је несумњиво основ 
да се одбије додела уговора таквом понуђачу.  

Из ових разлога није могла бити правилно учињена оцена пристиглих понуда, као ни 
додељен уговор у овој јавној набавци. 
 

III 

Наручилац није одлучивао о трошковима припремања понуде будући да ниједан 
понуђач није имао, нити је доказао да има трошкове ради израде узорка или модела или 
трошкове прибављања средстава обезбеђења, односно да ни један понуђач није тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди.  
 

IV 

Закључујући да Комисија наручиоца није могла да донесе одлуку у поступку 
стручне оцене понуда и предложи доделу уговора о јавној набавци у складу са ЗЈН, 
а према ставу Републичке комисије, поред свих других наведених разлога, а пре 
свега због недостатка јасних критеријума у конкурсној документацији, донета је 
Одлука као у диспозитиву. 

 

       ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

        
 
 
 
 
 

Упутство о правном леку:  

Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права наручиоцу у року од пет 
(5) дана од дана обављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки код Управе за јавне 
набавке. 
 
 

 


