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СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

Бр. 03-93/16-20 

28. 07. 2020. године 

Б е о г р а д 

 

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15 ), решења Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, Бр. 4-00-426/2020 од 26.06.2020. године и Извештаја о 

поновљеној стручној оцени понуда, бр. 03-93/15-20 од 27. 07.2020. године, 

генерални секретар, доноси 

 

ОДЛУКУ 

 

 

I ДОДЕЉУЈЕ  СЕ УГОВОР у поступку јавне набавке лопти - ЈН МВ 2/2020 понуђачу 

,,Total sport” доо, Раде Кончара 19, Београд, бр. понуде 03-93/7-20 од 25.05.2020. године. 

 

II ОДБИЈА СЕ као неодговарајућа и неприхватљива понуда понуђача ,,Tref Sport co” 

доо, Милана Решетара 9, Београд, бр. понуде 03-93/8-20 од 25.05.2020. године, јер је 

утврђено да понуђена добра не испуњавају захтеване техничке карактеристике. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 26.05.2020. године донео Одлуку о додели уговора понуђачу 

„Tref Sport co“, Милана Решетара 9, Београд, за јавну набавку лопти у поступку ЈН МВ 

2/2020 на основу следећег Извештаја о стручној оцени понуда бр. 03-95/10-20 од 

26.05.2020. године: 

 

1. Број набавке: ЈН МВ 2/2020 

2. Подаци из Плана јавних набавки: редни број: 2 

3. Предмет набавке добра: лопте 

4. Назив и ознака из општег речника појмова: ОРН: 37451700 – фудбалске лопте, 

37452200 – кошаркашке лопте, 3745290 – лопте за одбојку, 37451900 - лопте 

за рукомет, лопте за футсал 

5. Укупна процењена вредност набавке: 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а 

6. Поступак јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

7. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

8. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и 

наручиоца дана 15.5.2020. године 

9. Рок за достављање понуда био је: 25.5.2020. године, до 10:00 сати 

10. Поступак отварања понуда вођен је дана 25.5.2020. године, са почетком у 

11:15 сати, на адреси наручиоца 

11. Пристигле су две понуде и то: 
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Р.бр. Назив понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Сат пријема 

1. ,,Total sport” доо, Раде 

Кончара 19, Београд 

03-93/7-20 25.05.2020. 8:19 

2. ,,Tref Sport co” доо, 

Милана Решетара 9, 

Београд 

03-93/8-20 25.05.2020. 9:45 

 

12. Комисија је констатовала да су примљене понуде благовремене, одговарајуће и 

прихватљиве. 

 

Након тога Комисија је приступила рангирању пристиглих понуда. 

Критеријум за оцењивање понуде је „економски најповољнија понуда“, и то: 

 

Понуђене цене и рок испоруке: 

 

 

Р.бр. Назив понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) Рок испоруке 

1. ,,Total sport” доо, Раде 

Кончара 19, Београд 

 1 дан 

2. ,,Tref Sport co” доо, Милана 

Решетара 9, Београд 

 1 дан 

  

1. Понуђена цена .................................................................................0 - 70 пондера 

2. Рок испоруке............................................................................. .......0 - 30 пондера, 

 

Понуђена цена: 

Број пондера за понуђену цену утврдиће се по формули: 

Кц = Пц / Пн x 70, где је: 

Кц = критеријум цене 

Пц = вредност понуде понуђача са најнижом ценом 

Пн = вредност понуде н-тог понуђача 

 

Рок испоруке: 

код овог критеријума упоређиваће се рок испоруке коришћењем следеће формуле за 

обрачун пондера: 

- најкраћи рок испоруке х пондери за рок испоруке / посматрани рок испоруке. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДА: 

 

Понуђена цена: 

 

Р.бр. Назив/име понуђача Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

Пондери 

 

1 „Tref Sport co“, Милана 

Решетара 9, Београд 

 

27.075,01    70 

 

2 „Total sport“, доо, Београд, 

Рада Кончара 19 

29.190,00 64,93 
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Рок испоруке: 

 

Р.бр. Назив/име понуђача Рок испоруке Пондери 

 

1 „Tref Sport co“, Милана 

Решетара 9, Београд 

 

1 дан 

 

30 

 

2 „Total sport“, доо, Београд, 

Рада Кончара 19 

1 дан 

 

30 

 

 

УКУПНО: 

 

Р.бр. Назив/име понуђача Понуђена цена Рок испоруке  Укупно 

1 „Tref Sport co“, Милана 

Решетара 9, Београд 

 

70 пондера 

 

30 пондера 

 

100 пондера 

 

2 „Total sport“, доо, 

Београд, 

Рада Кончара 19 

64,93 пондера 

 

30 пондера 

 

94,93 

пондера 

 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15, ), Комисија је предложила да се уговор додели 

понуђачу „Tref Sport co“, Милана Решетара 9, Београд 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

додели уговора, те је на основу законског овлашћења, дана 26.05.2020. године, донело 

одлуку бр. 03-93/11-20 о додели уговора, понуђачу - 

„Tref Sport co“, Милана Решетара 9, Београд 

 

Дана 01.06.2020. године понуђач „Total sport“ доо Београд поднео је Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки захтев за заштиту права у фази 

после доношења Одлуке о додели уговора Бр. 03-93/11-20 од 26.05.2020. године којом је 

понуђачу „Tref Sport co“ доо Београд додељен уговор за јавну набавку лопти у поступку 

број ЈН МВ 2/2020.  

Подносилац захтева  је оспорио спроведену стручну оцену понуда од стране 

Наручиоца и с тим у вези Одлуку о додели уговора Бр. 03-93/11-20 од 26.05.2020. године 

која је објављена на Порталу јавних набавки дана 26.05.2020. године. 

Одлучујући о поднетом захтеву Републичка комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки донела је решење бр. 4-00-426/2020, од 26.06.2020. године, 

којим је усвојен као основан захтев за заштиту права подносиоца захтева „Total sport“ 

доо Београд и делимично је поништен поступак јавне набавке мале вредности ЈН МВ 

2/2020 и то у делу стручне оцене понуда садржане у Извештају о стручној оцени понуда 

03-95/10-20 од 26.05.2020. године и доношења Одлуке о додели уговора бр. 03-93/11-20 

од 26.05.2020. године. 

Републичка комисија је у свом решењу констатовала да из утврђеног чињеничног 

стања произилази да су подаци у спецификацијама достављени од стране подносиоца 

захтева разликују од података у спецификацијама из понуде изабраног понуђача и да се 
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наручилац у свом одговору на поднети захтев за заштиту права није изјаснио о наведеној 

околности, те да у конкретном случају није пружен основ од стране наручиоца за 

неспорно утврђивање начина на који је извршио оцену понуде изабраног понуђача као 

одговарајуће и прихватљиве, у смислу члана 3. став 1. тач. 32. и 33 ЗЈН, а имајући у виду 

контрадикторност доказа који се односе на техничке спецфикације понуђених лопти 

достављених у понуди изабраног понуђача и доказа које је доставио подносилац захтева. 

Републичка комисија је констатовала да наручилац има обавезу да понови фазу 

стручне оцене понуда поднетих у поступку јавне набавке, при чему ће полазећи од 

захтева конкурсне документације дати детаљно образложење начина на основу којег је 

ценио да ли је понуда изабраног понуђача одговарајућа, односно прихватљива, посебно 

имајући у виду тврдње подносиоца захтева и достављене доказе уз поднети захтев за 

заштиту права. Даље је констатовано да је наручилац дужан да отклони пропусте 

констатоване решењем, да испита да ли оцењиване понуде имају статус прихватљивих у 

смислу члана 3 став 1. тач. 32. и 33. ЗЈН, што даље значи обавезу да сходно члану 107. 

став 1. ЗЈН одбије оне за које буде утврдио да су неприхватљиве, након чега је дужан да 

оконча предметни поступак јавне набавке на правилан и законит начин. 

 

II 

Комисија за јавну набавку наручиоца је дана  27.07.2020. године приступила 

поновној оцени понуда у смислу члана 3. став 1. тач. 32. и 33. Закона о јавним 

набавкама, односно утврђивању да ли су достављене понуде одговарајуће и 

прихватљиве, све у складу са налогом Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, из решења Бр. 4-00-426/2020 од 26.06.2020. године.  

У поновљеној фази стручне оцене понуда Комисија је сачинила Извештај о 

поновљеној оцени понуда бр. 03-93/15-20 од 27. 07.2020 у којем је, полазећи од захтева 

конкурсне документације, образложен поступак оцене и дати су разлози за оцену 

понуда.  

 

СТРУЧНА ОЦЕНА КОМИСИЈЕ: 

Понуда понуђача ,,Total sport” доо Београд, Раде Кончара 19, бр. 03-93/7-20 од 

25.05.2020. године, оцењена је као ПРИХВАТЉИВА јер иста садржи све доказе о 

испуњености услова на начин како је предвиђено Законом и захтевима из конкурсне 

документације ЈН МВ 2/2020, а понуђена цена не прелази износ процењене вредности 

јавне набавке. 

Понуда понуђача  ,,Tref Sport co” доо Београд, Милана Решетара 9, бр. 03-93/8-20 

од 25.05.2020. године, оцењена је као НЕОДГОВАРАЈУЋА и НЕПРИХВАТЉИВА јер је 

утврђено да понуђена добра не испуњавају техничке карактеристике захтеване 

конкурсном документацијом ЈН МВ 2/2020, као и да нису достављени тражени докази. 

Како је достављена само једна прихватљива понуда, није извршено рангирање 

прихватљивих понуда према критеријуму економски најповољније понуде. 

На основу напред наведеног, Комисија за јавну набавку је предложила 

одговорном лицу Наручиоца да на основу члана 107. став 1 Закона о јавним набавкама 

одбије неприхватљиву понуду, као и да на основу члана 108. наведеног закона донесе 

Одлуку о додели уговора следећем понуђачу: 
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,,Total sport” доо, Раде Кончара 19, Београд 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 

 

III 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

додели yговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, 

понуђачу ,,Total sport” доо, Раде Кончара 19, Београд и истовремено је одбијена као 

неодговарајућа и неприхватљива понуда понуђача ,,Tref Sport co” доо, Милана Решетара 

9, Београд. 

  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може 

поднети захтев за заштиту права 

у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу УЈН. 

Захтев се подноси Републичкој комисији, 

а предаје наручиоцу. 

 

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 

Горан Маринковић 

 


