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На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 11-325/18 од 
01.06.2018. године, председница Гимнастичког савеза Србије д о н о си   

 
ОДЛУКУ О OБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –  

НАБАВКА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ 
РЕД.БР. ЈНОП 1/2018-105 

 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара – набавка спортске опреме, редни 

број ЈНОП 1/2018-105 због објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча. 

 
Утврђује се да Наручилац нема обавезу накнаде трошкова припреме понуде из 

члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 
 

            
О б р а з л о ж е њ е :  

 
Поступак јавне набавке добара - набавка спортске опреме у отвореном поступку за 

потребе наручиоца Гимнастички савез Србије покренут је на основу Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке од 07.03.2018. године. 

Предмет јавне набавке су добра - набавка спортске опреме. Ознака и назив из 
ОРН: 37422100 - Гимнастичке пречке, 37422200 - Гимнастичке греде, 37424000 - 
Гимнастичка опрема за скокове, 37425000 - Гимнастичке одскочне даске. 

Предметна јавна набавка предвиђена је Планом набавки Гимнастичког савеза 
Србије, процењена вредност јавне набавке је 9.300.000,00 динара без ПДВ, а средства за 
јавну набавку обезбеђена су донацијом Амбасаде Јапана у Републици Србији, што је 
Наручилац и навео у конкурсној документацији. 

Конкурсна документација са позивом за подношење понуда објављена је дана 
16.03.2018. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.  

Благовремено, тј до дана 26.04.2018. године примљене су укупно 3 (три) понуде. 
Неблаговремених понуда није било. Јавно отварање одржано је дана 26.04.2018. године. 
Записник о отварању понуда је уручен представнику понуђача који је присуствовао 
отварању, а понуђачима чији представници нису присуствовали отварању понуда, 
Записник о отварању понуда је достављен путем електронске поште. 

У поступку јавне набавке су поднете три понуде и то следећих понуђача: 
1. „ENKO ŠPORT'“ ДOO, Ha Bacи 2a, 1351 Брезова при Љубљани, Република Словенија 
2. „ГР СПОРТ“ ДОО, Милице Стојадиновић 7, Сремска Митровица 
3. „ВМА TRADING“ ДОО, Светозара Папића 3а, Београд - Земун. 

 
Стручна оцена понуда, је у складу са чланом 108. став 2. Закона о јавним 

набавкама, због сложености понуда и њихове оцене, а ради прибављања података од 
надлежних органа Републике Словеније, као и ради прикупљања осталих потребних 
информација, трајала дуже од 25 дана, односно максимум 40 дана од дана отварања 
понуда. У току стручне оцене понуда утврђено је да нису сви понуђачи који су доставили 
прихватљиве понуде понудили добра која су у складу са списком опреме који је саставни 
део пројектне документације достављене приликом аплицирања за донацију, а након тога 



и утврђеног и верификованог плана и уговора о донацији.  Понуђачи „ENKO ŠPORT'“ ДOO, 
Ha Bacи 2a, 1351 Брезова при Љубљани, Република Словенија, који је понудио укупну 
цену без ПДВ у износу од 77.273,04 EUR (што према средњем курсу НБС на дан отварања 
понуда износи 9.136.617,43 дин) и „ГР СПОРТ“ ДОО, Милице Стојадиновић 7, Сремска 
Митровица, који је понудио укупну цену без ПДВ у износу од 9.269.895,00 динара, су 
понудили добра која су у складу са списком опреме и пројектном документацијом, а 
понуђач „ВМА TRADING“ ДОО, Светозара Папића 3а, Београд – Земун, који је понудио 
укупну цену без ПДВ у износу од 8.886.030,00 дин, је понудио добра која нису у 
потпуности у складу са списком опреме и пројектном документацијом достављеном 
приликом аплицирања за донацију, а након тога и утврђеног и верификованог плана на 
основу којега је закључен уговор о донацији.  

Уговором о донацији је предвиђена обавеза примаоца донације (Гимнастичког 
савеза Србије) да у случају постојања могућности да приликом реализације пројекта дође 
до одступања од иницијалне пројектне документације и утврђеног и верификованог 
плана, захтева мишљење и одобрење донатора, као и обавеза поштовања одлуке 
донатора.  

Сходно томе, Наручилац се обратио донатору ради добијања одобрења да 
приликом реализације пројекта дође до одступања од иницијално достављеног списка 
гимнастичке опреме који је део пројектне документације и утврђеног и верификованог 
плана. 

Наручилац је дана 31.05.2018. године примио писмено обавештење/инструкцију 
донатора у оквиру којега је захтевано да Наручилац, који је прималац донације, не сме да 
прекрши уговор о донацији на основу којега су обезбеђена средства за јавну набавку и да 
не сме да мења, нити да одступа од утврђеног и верификованог плана и пројектне 
документације која је достављена приликом аплицирања за донацију, као и да у 
супротном, донатор има право на повраћај донираних средстава.  

С обзиром на то да нису сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде у 
предметном поступку, понудили добра која су у складу са списком гимнастичке опреме 
који је саставни део утврђеног и верификованог плана и пројектне документације, а 
самим тим и уговора о донацији, а имајући у виду да Наручилац није добио одобрење да 
одступа од пројектне документације и утврђеног и верификованог плана, као и да 
Наручилац не располаже са сопственим финансијским средствима којима би финансирао 
набавку гимнастичке опреме, Комисија за јавну набавку је констатовала да поступак 
јавне набавке не може да се оконча, те је предложила одговорном лицу Наручиоца да у 
складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама обустави поступак.  

Поступак јавне набавке се неће поново спроводити.  
Ниједан понуђач није у оквиру своје понуде захтевао накнаду трошкова 

припремања понуде у смислу члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 
    

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од десет дана 

од дана објављивања одлуке о о обустави поступка на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
Потпун захтев за заштиту права у складу са чланом 151.  став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН 

мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.  
 

                        ПРЕДСЕДНИЦА САВЕЗА 
                       Александра Ристић 

 


