
 

 

 

 

Наручилац: 
Студентски центар у 

Крагујевцу 

Адреса: Радоја Домановића број 1 

Место: 34000 Крагујевац 

Дел.број: 169 

Датум: 22.03.2016.године 

 
 

На основу субсисидијарне примене члана 258. ст. 1, 2. и 3. Закона о општем управном 

поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, бр.30/2010– у даљем тексту 
ЗУП)и члана 30. Статута Студентског центра у Крагујевцу(број 651- пречишћен текст од 

09.03.2012. године), у предмету: поступакјавне набавке мале вредности добара бр. 01/16 под 
називом, Набавка ХТЗ опреме и радних униформи за потребе Студентског центра у Крагујевцу, 

директор Студентског центра у Крагујевцу – као наручилац, дана 22.03.2016. године доноси 
 

 

ОДЛУКУ 
 

1. Поништава се у целости Одлука о додели уговора број 153 од 16.03.2016.године, 
наручиоца, установе Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 1, 34000 

Крагујевац, донета у поступку јавне набавке мале вредности добара бр.01/16 и 
предметунабавке под називом: Набавка ХТЗ опреме и радних униформи за потребе 

Студентског центра у Крагујевцу. 

 
2. Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и истог дана доставиће се и понуђачима (странкама) у овом 

поступку јавне набавке.  
 

Образложење 

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 01/16 под називом: Набавка ХТЗ 

опреме и радних униформи за потребе Студентског центра у Крагујевцу, донета је Одлука о 

додели уговора број 153 од 16.03.2016.године, која је објављена на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца дана 16.03.2016.године.  

На Одлуку о додели уговора, понуђач, учесник у предметном поступку набавке добара, писменим 

број 162 од 18.03.2016. године, позвао је наручиоца да пре коначности Одлуке о додели уговора 

исту измени и донесе одлуку о обустави предметног поступка, уз образложење да је Одлуком о 
додели уговора број 153 од 16.03.2016. године изабрананеприхватљива понуда, која је  

неодговарајућа, зато што понуђено добро изабраног понуђача није у складу са захтевима 

наручиоца исказаним на позицији 19 спецификације предмета набавке.  
Наручилац, ценећи наводе понуђача (странке) из писмена број 162 од 18.03.2016.године, и у том 

смислу преиспитивања и поновљеног поступка стручне оцене понуда, сходно и донете Одлуке о 

додели уговора број 153 од 16.03.2016. године, а све на основу Предлога Комисије за јавну 

набавку број 168 од 22.03.2016. годин, утврдио је да су основани наводи понуђача о 
неприхватљивости понуде. 

      У предметном поступку, такође је утврђено да су због неслагања достављених узорака и 
њихове несаобразности са траженим карактеристикама из спецификације предмета набавке,  

понуде свих понуђача, достављене у овом поступку набавке неодговарајуће и у смислу члана 3. 

тачка 33) Закона о јавним набавкама неприхватљиве.  
       Са изнетих разлога, произилази да је наручилац у предметном поступку донео Одлуку о 

додели Уговора број 153 од 16.03.2016.године која је погрешна са становишта примене 
материјалног права, односно одредби члана 70. Закона о јавним набавкама о примени општих 

правила о техничким спецификацијама. 



 

 

       Како је Одлука о додели уговора број 153 од 16.03.2016. године у међувремену постала 

коначна, то је наручилац, Студентски центар у Крагујевцу поступио у смислу одредби члана 258. 
ЗУП-а који прописује у ставу (1): „ Решење се може у свако доба огласити ништавим по 

службеној дужности или по предлогу странке или јавног тужиоца, у ставу (2): „Решење се може 

огласити ништавим у целини или делимично, и у ставу (3): „Против решења којим се неко 

решење оглашава ништавим или се одбија предлог странке или јавног тужиоца за оглашавање 
решења ништавим допуштена је жалба. Ако нема органа који решава по жалби, против тог 

решења може се непосредно покренути управни спор. 

Са изнетог, оцењено је да су у конкретном случају, због материјалне незаконитости (погрешне 
примене материјалног права од стране наручиоца), испуњени услови за оглашавање ништавом 

Одлуке о додели уговора број 153 од 16.03.2016.године у смислу члана 258 став 1. ЗУП-а, па је 

стога одлучено као у диспозитиву. 

Чланом 139. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15) прописана 
је надлежност Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 

тексту Републичка комисија), али у том члану није прописана надлежност Републичке комисије 

за одлучивање по одлуци (акту), којом се Одлукао додели уговора у поступку јавних набавки 
оглашава ништавом по службеној дужности у смислу члана 258. став(1) ЗУП-а.   

Међутим, како је напред и наведено, у члану 258 став(3) ЗУП-а прописано је: „ Ако нема органа 
који решава по жалби, против тог решења може се непосредно покренути управни спор“. 

Имајући у виду да Законом о јавнимнабавкама није прописана надлежност Републичке комисије 
за одлучивање о приговору (жалби) против овеодлуке, а Законом о општем управном поступку 

као субсидијарним (помоћним) прописом је предвиђена могућност непосредног покретања 

управног спора, са тог разлога, применом члана 258. став (З) Закона о општем управном 
поступку, дато је упутство о правном средству (правном леку) које се може уложити против овог 

решења. 
 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ – ПРАВНОМ ЛЕКУ 

 

Ова одлука је коначна и против ове одлуке није допуштена жалба.  

Против овеодлуке може се покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од 

дана достављања странци. 

 

У Крагујевцу, дана 22.03.2016.године 

 

 
Студентски центар Крагујевац 

директор 

______________________ 

Млађан Димитријевић 

 

 

 

 

 


