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УПРАВНОМ СУДУ 

Немањина 9 

11000 Београд 

 

 

ТУЖИЛАЦ: Топлички центар за демократију и људска права, Кнез Михаилова 36/2, 

Прокупље, кога заступа Драган Добрашиновић, председник Управног одбора  

 

ТУЖЕНИ: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

Немањина 22-26, Београд 

 

 

Т У Ж Б А 

 

 

За поништај Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки бр. 4-00-46/2015 од 30.01.2015. године (примљено 23.02.2015. године) 

 

Примерака: 4 

 

 

Оспореним решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки одбијен је захтев за заштиту права подносиоца захтева Топличког центра за 

демократију и људска права, именованог грађанског надзорника у поступку јавне 

набавке Услуга превоза путника на територији Града Ниша, у преговарачком 

поступку са објављивањем позива за подношење понуда, јавна набавка број ЈНПП 

08/14, наручиоца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Генерала Милојка 

Лешјанина 8, 18000 Ниш, матични број: 20736674, ПИБ: 107073107. 

 

Доказ:  

 

- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки  

бр. 4-00-46/2015 од 30.01.2015. године; 

- Захтев за заштиту права од 05.01.2015. године; 

- Решење Управе за јавне набавке бр. 119-01-27/14 од 21.07.2014. године. 

 

Тужилац подноси тужбу Управном суду против оспореног решења, у законском року, 

јер у оспореном решењу није правилно примењен закон. 
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Образложење 

 

I 

 

Топлички центар за демократију и људска права (у даљем тексту: Грађански 

надзорник), је у складу са Законом о јавним набавкма („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12) и 

Правилником о грађанском надзорнику („Сл. гласник РСˮ, бр. 29/13), у фази након 

доношења одлуке о додели уговора, 05.01.2014. године поднео захтев за заштиту права 

у поступку јавне набавке Услуга превоза путника на територији Града Ниша, у 

преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, јавна набавка 

број ЈНПП 08/14, обликоване по партијамама, наручиоца ЈКП Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша (у даљем тексту: Наручилац). 

 

У предметном захтеву Грађански надзорник је указао да је Одлука о додели уговора 

бр. ЈНПП 08/14-36 од 26.12.2014. године за Партију 2 – Пакет линија 3, којом је 

уговор додељен понуђачу „Ћурдић” д.о.о. Београд (вредност уговора 1.089.342.336,03 

динара без ПДВ-а, односно 1,29 €/km), донета супротно члану 35. став 1. тачка 1. 

Закона о јавним набавкама из следећих разлога: 

 

Наручилац је 21.07.2014. године, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним набавкама, покренуо преговарачки поступак са објављивањем позива за 

подношење понуда за јавну набавку Услуга превоза путника на територији Града 

Ниша (ЈНПП 08/14), јер у отвореном поступку који му је претходио (JH 02/14) није 

прибавио ниједну прихватљиву понуду за Пакет линија 2 и Пакет линија 3. Набавка је 

била обликована у две партије, и то: 

 

1. Партија 1 – Пакет линија 2, процењена вредност 1.402.820.000,00 динара; 

2. Партија 2 – Пакет линија 3, процењена вредност 1.089.370.000,00 динара, односно 

1,29 €/km. 

 

Доказ:  

 

- Одлука о покретању поступка јавне набавке ЈНПП 08/14-1 од 21.07.2014. године; 

- Позив за подношење понуда за ЈНПП 08/14 од 21.07.2014. године. 

 

У отвореном поступку који је претходио овом преговарачком поступку (JH 02/14), 

Наручилац је донео одлуку о обустави поступка за Партију 3 – Пакет линија 3 

(Партија 2 у новом поступку), с обзиром да је као неприхватљиву оценио једину 

примљену понуду – понуђач „Arriva Litas” д.о.о. Пожаревац, матични број: 07163851, 
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ПИБ: 101974022, понуђена цена 932.322.664,00 динара, односно 1,10 €/km. Комисија 

за јавну набавку је понуду оценила као неприхватљиву из разлога што уз понуду није 

достављено уверење надлежне управе локалне самоуправе да је понуђач измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

 

Доказ: 

 

- Извештај о стручној оцени понуда ЈН 02/14-30 од 07.07.2014. године; 

- Обавештење о обустави поступка ЈН 02/14 за Партију 3 - Пакет линија 3.  

 

У поновљеном поступку (ЈНПП 08/14), за Партију 2 – Пакет линија 3 понуде су 

доставили „Arriva Litas” д.о.о. Пожаревац (понуђена цена 1.059.457.572,75 динара, 

односно 1,25 €/km) и „Ћурдић” д.о.о. Београд, матични број: 07496451, ПИБ: 

100383055 (понуђена цена 1.089.342.336,03 динара, односно 1,29 €/km). 

 

Доказ: 

 

- Записник о отварању понуда од 15.08.2014. године. 

 

Члан 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, на основу којег је покренут 

поступак јавне набавке ЈНПП 08/14, гласи: 

 

„Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за 

подношење понуда: 

 

1) ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном 

дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени 

услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу 

уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и 

све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом 

поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине 

прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у 

овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, 

рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу.” 

 

Члан 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама је недвосмислен у делу у којем се 

одређује максимална цена која може бити понуђена у преговарачком поступку којем 

претходи отворени поступак јавне набавке у којем су добијене све неприхватљиве 

понуде. Наглашавамо да члан 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, са 
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становишта понуђене цене, не прави разлику између ситуације у којој се позивају 

само понуђачи који су учествовали у отвореном поступку и ситуације када се 

објављује позив за подношење понуда. У оба случаја, понуђена цена у овом 

поступку не може бити већа од цене у поступку који му је претходио. Примењено 

на конкретан случај јавне набавке ЈНПП 08/14 за Партију 2 – Пакет линија 3, то 

значи да понуђена цена у овом преговарачком поступку није могла бити већа од 1,10 

€/km, односно од цене коју је у отвореном поступку који му је претходио (JH 02/14) 

понудио понуђач „Arriva Litas” д.о.о. Пожаревац. 

 

Наручилац је 19.08.2014. године, поступајући супротно члану 35. став 1. тачка 1. 

Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора ЈНПП 08/14-18 за 

Партију 2 – Пакет линија 3, којом је уговор доделио понуђачу „Ћурдић” д.о.о. 

Београд (вредност уговора 1.089.342.336,03 динара без ПДВ-а, односно 1,29 €/km). 

 

Доказ:  

 

- Одлука о додели уговора ЈНПП 08/14-18 од 19.08.2014. године. 

 

Понуђач „Arriva Litas” д.о.о. Пожаревац је, против Одлуке о додели уговора ЈНПП 

08/14-18 (Партија 2 – Пакет линија 3), 27.08.2014. године поднео захтев за заштиту 

права, који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

Решењем бр. 4-00-2218/2014 од 18.11.2014. године усвојила и делимично поништила 

поступак предметне јавне набавке. 

 

Доказ:  

 

- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-

00-2218/2014 од 18.11.2014. године. 

 

Грађански надзорник је 08.12.2014. године, у складу са чланом 6. Правилника о 

грађанском надзорнику (,,Сл. гласник РС”, бр. 29/13), изнео мишљење којим је 

упозорио Наручиоца да је дужан да понуде понуђача „Arriva Litas” д.о.о. Пожаревац и 

„Ћурдић” д.о.о. Београд за Партију 2 – Пакет линија 3, дате у преговарачком 

поступку са објављивањем позива за подношење понуда (ЈНПП 08/14), оцени као 

неприхватљиве и спроведе нови отворени поступак јавне набавке, с обзиром да су 

понуђене цене у овом преговарачком поступку веће од понуђене цене у отвореном 

поступку који му је претходио (JH 02/14, Партија 3 – Пакет линија 3), па би 

прихватањем било које од наведених понуда био прекршен члан 35. став 1. тачка 1. 

Закона о јавним набавкама. Наручилац је упозорен и на чињеницу да ће уколико 
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поступи супротно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, односно 

противзаконито закључи уговор са неким од понуђача, буџет Града Ниша бити 

оштећен за износ од најмање 120.000.000,00 (сто двадесет милиона) динара.  

 

Доказ:  

 

- Мишљење Грађанског надзорника од 08.12.2014. године. 

 

Наручилац је 26.12.2014. године, након новог оцењивања понуда, још једном поступио  

супротно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама и донео Одлуку о 

додели уговора ЈНПП 08/14-36 за Партију 2 – Пакет линија 3, којом је уговор 

доделио понуђачу „Ћурдић” д.о.о. Београд (вредност уговора 1.089.342.336,03 динара 

без ПДВ-а, односно 1,29 €/km). 

 

Доказ:  

 

- Одлука о додели уговора ЈНПП 08/14-36 од 26.12.2014. године. 

 

II 

 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је на седници 

одржаној 30.01.2015. године донела Решење бр. 4-00-46/2015 којим се захтев 

Грађанског надзорника одбија као неоснован.  

 

У образложењу оспореног решења наводи се „да је чланом 31. ЗЈН предвиђено кроз 

које све врсте поступака наручилац може спроводити поступак јавне набавке, те је 

тако, између осталих, тачком 4. наведеног члана ЗЈН предвиђен преговарачки 

поступак са објављивањем позива за подношење понуда, док тачка 5. наведеног члана 

предвиђа преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда” 

(страна 3, 4. пасус).  

 

Даље се у образложењу наводи „да је законодавац јасно раздвојио разлоге због којих је 

оправдано покренути преговарачки поступак са објавом позива за подношење понуда, 

а у којим преговарачки поступак без објаве позива за подношење понуда, те да 

наведени поступци представљају различите врсте поступака јавне набавке, сваки са 

својим карактеристикама и разлозима за његову примену” (страна 3, 6. пасус). 

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је посебна врста 

поступка, регулисана чланом 36. Закона о јавним набавкама, која није ни у каквој вези 
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са преговарачким поступком са објављивањем позива за подношење понуда, а још 

мање у вези са предметном јавном набавком и поднетим захтевом за заштиту права, па 

је његово навођење у овом случају беспредметно. Поред тога, чланови већа које је 

донело оспорено решење користе термине које не познаје Закон о јавним набавкама 

(поступак са објавом позива и поступак без објаве позива), што је допустиво правно 

неукој странци, али не и државном органу чији је задатак да „обезбеђује заштиту права 

у поступцима јавних набавки”.  

 

У образложењу се даље цитира члан 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама и 

неводе услови који морају бити испуњени да би наручилац покренуо преговарачки 

поступак са објављивањем позива за подношење понуда, као и које су две ситуације 

предвиђене наведеном законском одредбом (страна 4, 1. и 2. пасус). Међутим, 

тумачење наведених одредаба Закона о јавним набавкама се наставља у маниру правно 

неуке странке и лишено је елментарне логике и смисла. 

 

Тако чланови већа закључују да „преговарачки поступак са објавом позива за 

подношење понуда представља независан поступак у односу на претходно 

спроведени”, да ова врста поступка „заправо има карактеристике отвореног 

поступка”, и да понуђачи који су учествовали у претходном поступку као и они који 

нису учествовали „дају комплетно нове понуде,...,без обзира на понуде које су дате у 

поступку који је претходио преговарачком поступку” (страна 4).  

 

Чланови већа даље у образложењу оспореног решења анализирају ситуацију којом је 

наручиоцима дата могућност да не објављују позив за подношење понуда, већ да 

позову само понуђаче који су учествовали у претходном поступку да своје понуде 

учине прихватљивим.  Закључак је да се одредба којом се висина понуде ограничава на 

цену дату у претходном поступку односи само на ову ситуацију.  

 

„Наведено ограничење законодавац је спровео кроз наставак одредбе, реченицом која 

се наставља на претходно описании поступак и којом је предвиђено да понуђена цена 

у ′овом′ преговарчком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, 

рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу” -  

наводи се у образложењу (страна 5, 2. и 3. пасус). 

 

Према мишљењу чланова већа, наведено ограничење у погледу цене законодавац је 

предвидео из разлога спречавања злоупотреба које могу настати као последица сужене 

конкуренције, па се због тога ова одредба односи само на ситуацију у којој наручилац 

не објављује позив за подношење понуда. 
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Овакав став чланова већа, односно Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, је правно неутемељен и заснован на погрешном језичком и 

логичком тумачењу наведених одредаба Закона о јавним набавкама.  

 

У конкретном случају, Наручилац је обезбеђивањем конкуренције у предметном 

поступку прихватио вишу цену у односу на поступак у коме би конкуренција била 

ограничена на понуђача који је учествовао у претходном поступку, што је ефекат 

супротан начелу обезбеђивања конкуренције и самом духу закона. Републичка 

комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је кроз оспорено решење 

таквој одлуци Наручиоца дала легитимитет и успоставила принцип по коме се до ниже 

цене долази ограничавањем конкуренције.  

 

Кроз конкретан пример је више него очигледно да је став који је заузела Републичка 

комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки правно неодржив и супротан 

елементарној логици. 

 

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, покренут на 

основу напред цитираног члана 35. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама, не 

представља самостални поступак, било да наручилац објави позив за подношење 

понуда,  било да се одлучи да позове само понуђаче који су учествовали у претходном 

поступку. Он се управо спроводи из разлога што је у поступку који му је претходио 

наручилац примио све неприхватљиве понуде, па у том смислу представља само 

наставак започетог а неуспешно окончаног претходног поступка.  

 

У којој мери је Решење Комисије у овом делу конфузно, контрадикторно и супротно 

одредбама Закона о јавним набавкама, најјасније говори сама законска одредба, 

прецизније, део члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, у којем је 

експлицитно и недвосмислено наведено да се  преговарачки поступак са објављивањем 

позива за подношење понуда може спроводити ако наручилац у отвореном, 

рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све 

неприхватљиве понуде, „под условом да се првобитно одређени услови за учешће у 

поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају.” 

 

Дакле, не само да се члан 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама може 

применити само као „наставак” поступка који му је претходио а који је неуспешно 

окончан, већ је наручилац у потупности везан условима за учешће у поступку, 

техничким спецификацијама и критеријумима за доделу уговора који су важили 

за, у конкретном случају, претходни отворени поступак. 
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Да је у питању, као што Комисија погрешно, правно и логички неутемељено тврди, 

самосталан поступак, Наручилац не би био везан условима за учешће у поступку, 

техничким спецификацијама и критеријумима за доделу уговора из поступка који му је 

претходио, већ би могао да изнова, без икаквих ограничења, фомрира све елементе 

који се односе на нови поступак јавне набавке. Дакле, нити је ово самосталан 

поступак, нити ишта у Закону о јавним набавкама на то реферише и указује. 

 

Када је у питању одредба да „понуђена цена у овом преговарачком поступку не може 

бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом 

поступку, односно конкурентном дијалогу”, она се, несумњиво, односи на обе 

ситуације предвиђене чланом  35. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама. Да се 

односи само на ситуацију у којој наручилац позива понуђаче који су учествовали у 

поступку који му је претходио законодавац би цитирану норму формулисао другачије, 

односно прецизније,  нпр:  

 

У ситиуацији да наручилац позове само и све понуђаче који су учествовали у 

отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном 

дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, понуђена цена не 

може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом 

поступку, односно конкурентном дијалогу. 

 

Постојећа законска одредба, прописана чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним 

набавкама, са становишта максималне могуће цене до које се може доћи кроз поступак 

преговарања, не познаје никакву дистинкцију између ситуације у којој наручилац 

одлучује да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у 

претходном отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине 

прихватљивим или објављује позив за подношење понуда. 

 

Ово су два могућа модалитета једног истог поступка, који наручиоцу остављају 

могућност да изабере онај који сматра примеренијим са становишта ефикасности, 

али и са становишта обезбеђивања конкуренције која треба да доведе до још 

повољније цене и услова по наручиоца. Дакле, максимална цена која се у овом 

поступку може понудити је неупитна и она је одређена понуђеном ценом у 

отвореном поступку који је овом поступку претходио. Једино питање на које се 

одговор добија кроз поступак преговарања је колико ће цена коју ће наручилац платити 

бити додатно снижена. 

 

Занимљиво је са којом врстом разумевања Комисија улази у тумачење члана 35. став 1. 

тачка 1. Закона о јавним набавкама, али и на који начин тумачи начело конкуренције, 
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које је у самом темељу овог системског закона. Наиме, чланом 10. Закона о јавним 

набавкама прописано је да је наручилац „дужан да у поступку јавне набавке омогући 

што је могуће већу конкуренцију. ” Конкуренција, разуме се, није сама себи сврха нити 

циљ. Кроз конкуренцију се, на слободном тржишту, долази до најниже цене и 

најбољих услова за наручиоца приликом прибављања добара, услуга или радова. Ово 

је интенција целог Закона о јавним набавкама и суштинска идеја кроз коју се 

афирмише принцип рационалног располагања јавним ресурсима. Кроз конкуренцију се 

долази до најповољнијег и најоптималнијег коришћења средстава у јавној својини 

намењених задовољавању утврђених потреба и најрационалнијег располагања 

буџетским новцем. Међутим, из конкретног Решења Комисије произилази да је 

нормално и логично да са повећавањем конкуренције расте и цена! 

 

С друге стране гледано, парадоксалност оваквог тумачења од стране Комисије је још 

очилгеднија. Наиме, са становишта понуђача који је учестовао у отвореном 

поступку који је претходио преговарачком поступку из члана 35. став 1. тачка 1. 

уколико се наручилац одлучи да позове само оне који су учествовали у отовореном 

поступку да своје понуде учине прихватљивим, цена коју они могу понудити је 

лимитирана ценом понуђеном у отвореном поступку (најнижом ценом коју је понудио 

неки од понуђача). Уколико се, пак, наручилац определи да објави позив и омогући и 

другим понуђачима да дају своје понуде, понуђена цена истог понуђача (оног који је 

учествовао у претходном отвореном поступку) може бити већа од оне понуђене у 

отвореном поступку. Дакле, уколико се конкуренција ограничи, понуђена цена у 

преговарачком поступку не може бити већа, у конкретном случају, од 1,10 €/km. Али, 

уколико се конкуренција повећа, понуђена цена може износити и 1,29 €/km! Или, још 

прецизније, што је конкуренција већа, то је већа и шанса за понуђача да своју робу 

или услугу прода по вишој цени! 

 

Таквим тумачењем и разумевањем начела конкуренције, Комисија долази на 

становиште да је конкуренција кључан чинилац који доводи до повећања цена! Или је, 

можда, Комисија у члану 35. став 1. тачка 1. препознала, не знамо само на чему 

заснован, изузетак од правила да се са повећањем конкуренције долази до 

најповољнијих услова и најниже цене за наручиоца. 

 

Нејасно је шта Комисију спречава да правилно разуме и примени сасвим очигледну 

законску одредбу, већ се опредељује за квазиправнички авантуризам и уместо у 

тумачење прописа залази у поље легислативне имагинације и удаљава од суштине 

постојећих законских решења. Уколико Комисија сматра да су поједина актуелна 

законска решења неадекватна, постоји законом предвиђен механизам за њихову 

промену и унапређење, у чему би Комисија могла имати важну улогу. Међутим, пут 
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који Комисија бира је класично насиље над правом и фактичка и противправна 

суспензија важећих прописа, чиме се у ову област уводи провизорност и 

арбитрарност, а систем урушава од стране институције која је задужена за 

обезбеђивање законитости у конкретним поступцима јавних набавки. 

 

III 

 

Из изнетих разлога и предочених доказа, предлажемо Управном суду да тужбу уважи и 

донесе следећу 

 

П Р Е С У Д У 

 

 

Тужба се уважава и поништава се у целини Решење Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-46/2015 од 30.01.2015. године, а предмет 

враћа надлежном органу на поновно одлучивање. 

 

 

 

У Прокупљу, 24.03.2015. године  За тужиоца  

Председник Управног одбора 

Топличког центра за демократију 

и људска права 

Драган Добрашиновић  

 

   

 

Прилози: 

 

- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки  

бр. 4-00-46/2015 од 30.01.2015. године; 

- Захтев за заштиту права од 05.01.2015. године; 

- Решење Управе за јавне набавке бр. 119-01-27/14 од 21.07.2014. године; 

- Одлука о покретању поступка јавне набавке ЈНПП 08/14-1 од 21.07.2014. године; 

- Позив за подношење понуда за ЈНПП 08/14 од 21.07.2014. године; 

- Извештај о стручној оцени понуда ЈН 02/14-30 од 07.07.2014. године; 

- Обавештење о обустави поступка ЈН 02/14 за Партију 3- Пакет линија 3;  

- Записник о отварању понуда од 15.08.2014. године; 

- Одлука о додели уговора ЈНПП 08/14-18 од 19.08.2014. године; 
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- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.  

4-00-2218/2014 од 18.11.2014. године; 

- Мишљење Грађанског надзорника од 08.12.2014. године; 

- Одлука о додели уговора ЈНПП 08/14-36 од 26.12.2014. године; 

- Одлука УО Топличког центра за демократију и људска права У.О. 3/12 од 

15.03.2012. године. 

 


