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На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне 

набавке мале вредности  – набавка рачунарске опреме број: 404-02-117/2016-10 од 

11.05.2016. године, доносим  

 

  

О Д Л У К У 

 O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБВКЕ 

Редни број: 1.1.2. 

   

I. ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности набавка 

рачунарске опреме за потребе Управе за шуме Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине, редни број набавке: 1.1.2., обзиром да нису испуњени 

услови за доделу уговора. 

II. По коначности ове одлуке, предметна набвка ће бити поновљена.  

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набвке мале вредности за доделу уговора о набавци добара – 

рачунарске опреме покренут је на основу Одлуке о покретању  поступка јавне 

набвке мале вредности број: 404-02-117/2016-10 од 14.04.2016. године.  

 Наручилац Република Србија – Управа за шуме Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд. 

Предметна јавна набвка је предвиђена Планом јавних набвки за наручиоца 

за 2016. године, под редним путевима 1.1.2. Финансијским планом за 2016. годину 

су планирана средства за ову набавку у износу од 3.000.000,00 динара са 

обрачунатим порезом (2.500.000,00 динара без ПДВ-а).  

Позив за подношење понуда објављен је на интернет адреси Наручиоца 

www.upravazasume.gov.rs као и на Порталу Управе за јавне набавке 

www.portal.ujn.gov.rs  дана 14.04.2016. године. 

У Плану јавних набавки за ову врсту добара планирана је централизована 

јавна набавка. Уредбом о предмету, условима нaчину плaнирaњa цeнтрaлизoвaних 

jaвних нaбaвки и спрoвoђeњу пoступкa jaвнe нaбaвкe oд стрaнe Упрaвe зa 

зajeдничкe пoслoвe рeпубличких oргaнa кao тeлa зa цeнтрaлизoвaнe jaвнe нaбaвкe 

(„Службени гласник РС”, број: 93/15)  предвиђено је да се набавка рачунарске 

опреме спроводи као централизована јавна набавка. 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за шуме 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број:  404-02-117/2016-11 

Датум: 13.05.2016. године 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Обзиром да у софтверу Управе за заједничке послове нису понуђени типови, 

модели и конфигурација рачунарске опреме која би одговарала потребама Управе 

за шуме, Управа за шуме није могла ни да их унесе у План ЦЈН. 

Управа за шуме је дописом број: 404-02-17/1/2016-10 од 19.01.2016. године, 

упутила захтев за сагласност, да самостално спроведе јавну набвку,  Управи за 

јавне набавке и Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. 

Управа за јавне набвке, у свом мишљењу број: 404-02-194/16 од 29.03.2016. 

године, навела је  да уколико тип опреме која је потребна није обухваћена 

централизацијом за 2016. годину, наручилац тај предмет јавне набвке може 

спровести самостално. Такође је наглашено да је сваки наручилац одговоран за 

своје поступање у складу са ЗЈН. 

Републичка дирекција за имовину Републике Србије у свом мишљењу 04 

Број: 46-26/2016 од 6.04.2016. године, навела је да пошто се неради  о опреми веће 

вредности, односно опреми чија вредност прелази износ од 5.000.000,00 динара, да 

нема услова за поступање по захтеву Управе за шуме. 

С обзиром на изнето Наручилац је донео одлуку да самостално спроведе 

набавку.  

Решењем 404-02-117/2016-10 од 14.04.2016. године, донетим истовремено са 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, формирана је  комисија за предметну 

јавну набавку у следећем саставу: 

 

1.   Душан Јовић, председник; 

2.   Предраг Јовић, члан 

3.   Душица Усановић, службеник за јавне набавке, члан 

 

Резервни члан Комисије је: 

1. Богдан Летиц, резервни члан; 

2. Предраг Ћировић, резервни члан. 

 

 Предметни поступак јавне набавке спроведен је на основу одредби Закона  о 

јавним  набавкама („Службени гласник  РС”, бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), 

Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  

јавних набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова („Службени гласник  

РС”,  број: 86/15) и  захтева наручиоца наведених у конкурсној документацији. 

 У предметном поступку јавне набавке мале вредности поднето је укупно 2 

(две) понуде. Након спроведеног отварања понуда Комисија за предметну набавку 

је приступила стручној оцени понуда и о томе сачинила извештај. У извештају о 

стручној оцени понуда број 404-02-117/2016-10 од 11.05.2016. године  

констатовано је следеће: 

 Благовремено, тј. до дана 10.06.2016. године до 12:00 сати, примљене су 

понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: 

Р. 

Бр.  

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште 

понуђача/шифра понуђача  

Датум 

пријема 
Час пријема  

1.  

Заведена на писарници 

републичких органа 

УЗП 

„ННС СИСТЕМ” ДОО, Београд, 

Душана Влајића 4 10.05.2016.год 9:25 
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2. 

Заведена на писарници 

Републичких органа 

УЗП 

„ОБЛАК ТЕХНОЛОГИЈА” 

ДОО, Београд, Цара Душана 212 10.05.2016.год 9:52 

  

До завршетка стручне оцене понуда није било небалаговремених понуда. 

 

(1) Понуђач: „ННС СИСТЕМ” ДОО, Београд, Душана Влајића 4/2; МБ: 17376926, 

ПИБ: 101017664, шифра делатности: 2620 Понуда је благовремена, примљена је 

дана: 10.05.2016. године у 9:25 часова; 

- Број под којим је понуда заведена код понуђача: 327/16  од 10.05.2016. 

године. 

- Понуда је поднета самостално. 

 - Укупна понуђена цена  без ПДВ-а износи: 2.410.481,00 дин;  

- Начин плаћања: аванс у вредности од: 1.000.000,00 динара 

- Рок плаћања рачуна: 15 дана;  

- Рок важења понуде: 30 дана. 

- Рок испоруке: 21 дан 

Понуђач није у понуди приложио  Образац 4, док остали обрасци за  оцену 

испуњености услова (Обрасци дати у поглављу V конкурсне документације) 

приложени су, попуњени, потписани и оверени . 

Понуђач није доставио изјаву да је уписан у Регистар понуђача. 

Наручилац је извршио увид у Регистар понуђача који води Агенција за 

привредне регистре на основу матичног броја понуђача и утврдио да је понуђач 

уписан у поменути регистар. 

Понуђач је доставио техничку документацију за понуђену опрему. 

Комисија је утврдила у Обрасцу VII/5 Образац финансијске понуде: 

- под редним бројем 1) Модел-бренд десктоп рачунара, понуђен је EWE PC A6, по 

цени од 106.386,00 динара, без ПДВ-а; 

- под редним бројем 9) Модел-бренд сервер, понуђен је EWE PC A6, по цени од 

418.000,00 динара, без ПДВ-а; 

 Комисија сматра да је понуда неприхватљива јер су понуђени рачунар и 

сервер са идентичним именом, а различитом ценом и конфигурацијом; 

-  под редним бројем 6) Модел- brend сервер понуђен је Dell PowerEdge R320 по 

цени од: 401.580,00 динара без ПДВ-а; 

- под редним бројем 7) Модел- brend сервер понуђен је Dell PowerEdge R320 по 

цени од: 259.268,00 динара без ПДВ-а. 

 Комисија сматра да је понуда неприхватљива јер бренд нејм производ (Dell 

PowerEdge R320 сервер) не може имати различите техничке карактеристике  (hard 

disk: 4 X 600 GB SAS 10,000 rpm односно 1 X 600 GB SAS 10,000). 

 Надаље, под редним бројем 8) Модел- brend сервер понуђен је Dell 

PowerEdge R730 по цени од: 900.450,00 динара без ПДВ-а. 

 Комисија је извршла проверу модела и цене наведеног производа и утврдила 

да на сајту: www.ewe.rs цена brend сервера: Dell PowerEdge R730 iznosi 566.421,00 

динара. Понуђена цена је знатно виша од тржишне цене, али и са другачијом 

конфигурацијом од захтеване.  

http://www.ewe.rs/
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 У техничкој спецификацији под редним бројем 8), под карактеристикама 

процесора тражено је: 2x min E5-2620 V2, 6C/12T, 15 MB Cashe, 2.4 Ghz, а за 

понуђени модел Dell PowerEdge R730, у спецификацији произвођача Dell наведено 

је: E5-2600 V3. Из наведеног произилази да начињена понуда не испуњава у 

потпуности техничке карактеристике. 

 Комисија је утврдила да понуда именованог понуђача има битних 

недостатака у складу са чланом 106. Законом  о јавним набвкама. 

 По утврђивању свега наведеног Комисија је констатовала да је понуда: 

благовремена, али неодговарајућа и не прихватљива из разлога: што  у понуди 

недостаје Образац 4, затим што понуђени модел EWE PC A6, не може истовремено 

бити и десктоп рачунар и сервер, затим да Dell PowerEdge R320 не може 

испуњавати исте техничке карактеристике предвиђене под редним бројем 6) и под 

бројем 7) спецификације опреме. Под редним бројем 8) техничке спецификације 

наведено је да процесор мора имати: 2x min E5-2620 V2, 6C/12T, 15 MB Cashe, 2.4 

Ghz, а понуђен је модел Dell PowerEdge R730 има карактеристике: E5-2600 V3. 

Понуђена је далеко виша цена од тржишне. 

 

 (2) Понуђач: „ОБЛАК ТЕХНОЛОГИЈЕ” доо, Цара Душана 212, Београд, Земун, 

МБ: 17574035, ПИБ: 103551303, шифра делатности: 2620. Понуда је благовремена, 

примљена дана 10.05.2016. године у 9: 52. 

- Број под којим је понуда заведена код понуђача: 3003/15 од 30.03.2015. 

године. 

- Понуда је поднета самостално. 

 -Укупна понуђена цена  без ПДВ-а износи: 2.318.621,00 динара; 

- Начин плаћања: аванс до 1.000.000,00 динара  

- Рок плаћања рачуна: 15 дана;  

- Рок важења понуде: 30 дана. 

- Рок испоруке: 21 дан 

Понуђач је доставио попуњене и оверене све обрасце за оцену испуњености 

услова (Обрасци дати у поглављу V конкурсне документације). 

Понуђач је доставио Изјаву да је уписан у јавни регистар понуђача – 

предузетника и правних лица, који води Агенција за привредне регистре, као и 

интернет адресу на којој су подаци јавно доступни. 

Наручилац је извршио увид у Регистар понуђача који води Агенција за 

привредне регистре на основу матичног броја понуђача и утврдио да је понуђач 

уписан у поменути регистар. 

-да у Обрасцу VII/5 Образац финансијске понуде: 

1) под редним бројем 1) Модел EWE PC A6, по цени од 106.386,00 динара, без 

ПДВ-а; 

2) под редним бројем 9) Модел-бренд сервер, понуђен је EWE PC A6, по цени 

од 418.000,00 динара, без ПДВ-а; 

3) под редним бројем 6) Модел- brend сервер понуђен је Dell PowerEdge R320 

по цени од: 388.000,00 динара без ПДВ-а; 

4) под редним бројем 7) Модел- brend сервер понуђен је Dell PowerEdge R320 

по цени од: 250.500,00 динара без ПДВ-а; 

5) под редним бројем 8) Модел- brend сервер понуђен је Dell PowerEdge R730 

по цени од: 870.000,00 динара без ПДВ-а. 
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 Комисија сматра да је понуда овог понуђача неприхватљива јер се производ 

под истим именом (EWE PC A6), не може истовремено сматрати и десктоп 

рачунаром и сервером, као и да се исти не може сматрати бренд нејм рачунаром, у 

смислу светски признатог имена/бренда.  

Комисија сматра да бренд нејм производ (Dell PowerEdge R320 сервер) не 

може истовремено испуњавати различите техничке карактеристике дате под 

редним бр. 6) и 7) спецификације опреме. 

 Комисија је, за Модел- brend сервер понуђен је Dell PowerEdge R730, 

проверила тржишну цену  на сајту: www.ewe.rs  и утврдила да износи: 566.421,00 

динара. Понуђена цена  од 870.000,00 динара је знатно виша од тржишне цене.  

 У техничкој спецификацији под редним бројем 8), под карактеристикама 

процесора тражено је: 2x min E5-2620 V2, 6C/12T, 15 MB Cashe, 2.4 Ghz, а за 

понуђени модел Dell PowerEdge R730, у спецификацији произвођача Dell наведено 

је: E5-2600 V3. Из наведеног произилази да начињена понуда не испуњава у 

потпуности техничке карактеристике. 

 Комисија је утврдила да понуда именованог понуђача има битних 

недостатака у складу са чланом 106. Законом  о јавним набвкама. 

 По утврђивању свега наведеног Комисија је констатовала да је понуда: 

благовремена, али неодговарајућа и неприхватљива из разлога: што понуђени 

модел EWE PC A6 не може истовремено бити и десктоп рачунар и сервер, затим да 

Dell PowerEdge R320 не може испуњавати исте техничке карактеристике 

предвиђене под редним бројем 6) и под бројем 7) спецификације опреме. Под 

редним бројем 8) техничке спецификације наведено је да процесор мора имати: 2x 

min E5-2620 V2, 6C/12T, 15 MB Cashe, 2.4 Ghz, а понуђен модел Dell PowerEdge 

R730 има карактеристике: E5-2600 V3. Ппонуђена је далеко виша цена од тржишне. 

 Комисија је предложила овлашћеном лицу Наручиоца да, на основу члана 

109. Закона  о јавним  набавкама („Службени гласник  РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15),  донесе одлуку о обустави поступка за јавну набвку мале вредности; 

рачунарске опреме, имајући у виду да нису испуњени услови за доделу уговора из 

члана 107. Закона  о јавним  набавкама. 

 Овлашћено лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије, па је одлучено 

као у диспозитиву. 

  

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке може се Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки, у складу са 

одредбама чл. 149-151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС” бр. 

124/12, 14/15 и  68/15). 

           

                                                  
          

 В.Д. ДИРЕКТОР-а 

Саша Стаматовић 

 

http://www.ewe.rs/

