
 

 

 

 

На основу члана 43. Статута Грађевинског факултета у Београду и члана 109. став 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, због наступања разлога услед којих није могуће 

поступак јавне набавке окончати.  

 

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 

 

На основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке наручиоца 

број 18/14-10 од 21.04.2016. године, донета је 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. 

 

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. 

 

Поступајући по налогу из Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, наручилац је доставио понуђачима, учесницима овог поступка јавне 

набавке, „BC Group Computers” д.о.о. Београд и „Успон“ д.о.о. Чачак да доставе 

додатна изјашњења и појашњења у смислу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Ова два понуђача то нису учинила у остављеном року. Захтев за додатна појашњења 
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није достављан трећем понуђачу „Microsystems” д.о.о. Београд, зато што тај понуђач 

није додатном конкурсом нетраженом документацијом изазвао забуну у погледу робе 

која је предмет понуде.    

 

По протеку рока за изјашњење, Комисија наручиоца је предложила да се поступак 

јавне набавке обустави, а наручилац је затим донео Одлуку о обустави поступка ове 

јавне набавке број 18/14-21 од 22.09.2016. године, из разлога што Комисија није могла 

да изврши стручну оцену понуда у случају понуђача „BC Group Computers” д.о.о. 

Београд и „Успон“ д.о.о. Чачак, јер нису доставили одговор у смислу члана 93. Закона 

о јавним набавкама, при чему њихову понуду није могао да одбије ни као 

неприхватљиву, јер, према оцени Комисије, нису били испуњени услови за такву 

одлуку, док нису били испуњни услови за доделу уговора трећем понуђачу  

„Microsystems” д.о.о. Београд јер је овај понуђач дао понуду са ценом предмета јавне 

набавке далеко већом од упоредиве тржишне цене за робу која је предмет јавне 

набавке, па чак и већом него што су објављене малопродајне цене самог понуђача на 

његовој веб страници. Поред тога, одлука о Обустави поступка је образложена и тиме 

што је Републичка комисија утврдила да наручилац није прецизно саставио конкурсну 

документацију, па Комисија наручиоца не би ни могла да утврди да ли је понуда 

појединих понуђача којима је упућен захтев од 26.08.2016. године таква да одговара 

техничким караткеристикама тражене робе, све и да су одговорили на захтев у смислу 

члана 93. Закона о јавним набавкама. 

 

Против ове Одлуке наручиоца о обустави поступка јавне набавке, благовремено је 

изјавио захтев за заштиту права Републичкој Комисији за јавне набавке, 

„Microsystems” д.о.о. Београд. У поступку  за заштиту права, Републичка Комисија за 

јавне набавке донела је Решење број 4-00-1411/2016 од 01.11.2016. године којим је 

усвојен као основан захтев за заштиту права подносиоца захтева „Microsystems” д.о.о. 

Београд, је делимично поништен поступак јавне набавке мале вредности наручиоца у 

делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о обустави поступка број 18/14-21 од 

22.09.2016. године из разлога што наручилац није на ваљан начин образложио своју 

одлуку па је остало нејасно који су, заправо, разлози обуставе поступка јавне набавке.  

 

Поступајући према налогу горе наведеног Решења Републичке комисије број 4-00-

1411/2016 од 01.11.2016. године, Комисија за јавне набавке Наручиоца је сачинила 

Извештај број 18/14-27 од 18.01.2017.год., из којег се закључује да је Комисија, 

приликом поновне стручне оцене понуда, утврдила да је овај поступак јавне набавке 

започет у 2016. години, те да до истека фискалне године у смислу одредби чл. 46 ст.1 

није реализована јавна набавка, нити је закључен уговор по основу планиране јавне 

набавке. 

 

Имајући у виду да уговор о јавној набавци у конкретном случају није додељен нити је 

закључен у току 2016. године, Комисија је утврдила да је закључење таквог уговора 

правно немогуће у 2017. години, јер би се тим уговором наручилац обавезао на 

трошење буџетских средстава, не само током 2017. године, већ и током 2018. године, 

што није било предвиђено, нити је могло бити предвиђено Планом јавних набавки за 

2016. годину.  Јавна набавка добара персоналних рачунара, не представља капиталну 

инвестицију, па је Наручилац, сагласно одредбама члана 54. Закона о буџетском 

систему и 52. став 3. Закона о јавним набавкама, приморан да обустави поступак ове 

јавне набавке, примењујући одредбу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

*** 

I 



Разматрајући Извештај Комисије број 18/14-27 од 18.01.2017.год, Наручилац је донео 

Одлуку као у диспозитиву, а из следећих разлога: 

 

1. Чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама предвиђено је да обавезе које 

наручилац преузима уговором о јавној набавци морају бити уговорене у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским 

средствима. Ставом 1. истог члана Закона предвиђено је да наручилац може покренути 

поступак јавне набавке само ако је иста предвиђена у годишњем плану јавних набавки. 

 

2. Чланом 54. Закона о буџетском систему предвиђено је да обавезе које преузимају 

директни и индиректни корисници буџетских средстава, морају одговарати 

апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години. Изузетно, 

индеректни или директни буџетски корисници могу уговором преузети обавезе које се 

односе на капиталне издатке који захтевају плаћање у више година, под условом да за 

тако нешто постоји предлог Министарства финансија, односно одлука Владе.  

 

3. Приликом доношења одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке, 

наручилац није имао у виду, нити је могао предвидети да ће сам поступак јавне 

набавке трајати толико дуго и да неће бити окончан доделом и закључењем уговора о 

јавној набавци током 2016. године, за када је јавна набавка и била планирана Планом 

јавних набавки Наручиоца. 

 

4. Чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, између осталог, прописано је да 

наручилац може обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча.  

 

5. На основу изнетог, наручилац  је закључио да је започети поступак јавне набавке 

немогуће окончати доделом уговора о јавној набавци било ком понуђачу, нити је 

могуће закључити уговор о јавној набавци по истеку фискалне године за коју је јавна 

набавка планирана, па је одлучено као у диспозитиву одлуке.  

 

II 

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.  

 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ : 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 

5 дана од дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. (у складу са чл.149 став 1, 6, 7. Закона о 

јавним набавкама ''Сл.гласник РС'' бр. 124/12,14/15, 68/15). 

Декан Грађевинског факултета 

 

 

        Проф. др Бранко Божић 


