
 
Р е п у б л и к а    С р б и ј а 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ  

Број: IV-СУ-29-18/16 

Дана: 3.03.2016. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

На основу чл. 108 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), 
дана 3.03.2015. године, Наручилац доноси следећу  

 
 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА: 

 

1. за партију број 1 – канцеларијски материјал – понуда понуђача 
„SGM“ д.о.о. из Крагујевац, ул. Радоја Домановића број 15, 
број IV-СУ-29-13/16 од 23.02.2016.године; 

2. за партију број 2 – папир за штампање – понуда понуђача 
„SGM”д.о.о. из Крагујевца, ул. Радоја Домановића број 15, 
број IV-СУ-29-13/16 од 23.02.2016.године; 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 9.02.2016.године донео одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности број IV-СУ-29-4/16 за јавну набавку мале вредности 
број 1/16-набавка канцеларијског материјала и папира за штампање за потребе 
Апелационог суда у Крагујевцу (обликована по партијама). Партија број 1- 
канцеларијски материјал, партија број 2- папир за штампање. 

Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: Конто 
(планска година) 426111- канцеларијски материјал. Извор финансирања 
(планска година) је 01 у разделу 6-судови.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је укупно 
седам понуда понуђача и то по наведеном редоследу: 
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Ред. 

Бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Понуђач 
Датум 

пријема 
Сат 

    1. IV-СУ-29-7/16 „Comes“ д.о.о.,Београд 19.02.2016.год. 11,40 

 

2. 

 

IV-СУ-29-8/16 „Bigz office 
group“д.о.о.,Београд 

22.02.2016.год. 10,00 

 

3. 

 

IV-СУ-29-9/16 „Papirdol“д.о.о.,Чачак 22.02.2016.год. 10,49 

4. 

 
IV-СУ-29-10/16 „Mišković“д.о.о.,Г. 

Милановац 
22.02.2016.год 12,30 

5. IV-СУ-29-11/16 „Epoha“ д.о.о. Ужице 23.02.2016. год 
10,20 

 

6. IV-СУ-29-12/16 „Standard“ д.о.о. 
Крагујевац 

23.02.2016. год 
10,46 

 

7.  IV-СУ-29-13/16 „SGM“д.о.о. Крагујевац 23.02.2016. год 
10,48 

 

 

Комисија за јавну набавку мале вредности број 1/16 је констатовала да 
неблаговремених понуда није било. 

Након спроведеног поступка отварања понуда сачињен је извештај о стручној 
оцени понуда.  

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда за обе 
партије. 

У извештају о стручној оцени понуда број IV-СУ-29-IV-17/16 од 
2.03.2016.године, констатовано је следеће: 

Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала и папира за 
штампање за потребе Апелационог суда у Крагујевцу бр. 1/16 (обликована по 
партијама). Партија број 1- канцеларијски материјал, партија број 2- папир за 
штампање.  

Процењена вредност јавне набавке мале вредности бр.1/16- набавка 
канцеларијског материјала и папира за штампање за потребе Апелационог 
суда у Крагујевцу  (обликована по партијама) је 1.125.000,00 динара без ПДВ-
а. Процењена вредност за партију бр.1- канцеларијски материјал је 458.300,00 
динара без ПДВ-а. Процењена вредност за партију бр. 2- папир за штампање је 
666.700,00 динара без ПДВ-а.  
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ПАРТИЈА БРОЈ 1: Канцеларијски материјал 

 

Укупан број поднетих понуда 6 (шест) и то по наведеном редоследу: 

 
 

Ред. 

бр. 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Понуђач 
Датум 

пријема 
Сат 

1.  IV-СУ-29-8/16 „Bigz office 
group“д.о.о.,Београд 

22.02.2016.год. 10,00 

2.  IV-СУ-29-9/16 „Papirdol“д.о.о.,Чачак 22.02.2016.год 10,49 

3.  IV-СУ-29-10/16 „Mišković“д.о.о.,Г. 
Милановац 

22.02.2016. год 12,30 

4.  IV-СУ-29-11/16 „Epoha“ д.о.о. Ужице 23.02.2016. год 10,20 

5.  IV-СУ-29-12/16 „Standard“ д.о.о. 
Крагујевац 

23.02.2016. год 10,46 

6.  IV-СУ-29-13/16 „SGM“д.о.о. 
Крагујевац 

23.02.2016. год 10,48 

 

 

1. Понуда број IV-СУ-29-8/16 од 22.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Bigz office group“ д.о.о., ул. Булевар Војводе Мишића бр. 

17, 11000 Београд је благовремена, одговарајућа и прихватљива зато 
што испуњава све услове предвиђене Конкурсном документацијом за 
партију број 1-канцеларијски материјал. 

 
- Прилог број 1-Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 18.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 18.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
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- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 19.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално.(попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 8 – Техничка спецификација од 19.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 9 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача); 
- Изјава овлашћеног лица Михајла Петровића да је понуђач „Bigz office 
group“д.о.о.,Београд уписан у регистар понуђача којi води Агенција за 
привредне регистре као активнa под матичним бројем 20649478 или под 
пословним именом Друштво за трговину, поседовање услугa „Bigz office 
group“д.о.о.,Београд а подаци су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. Доказ: Решење о извршеној регистрацији 
број BPN 668/2013. 
-Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије број BPN 
668/2013 од 17.10.2013. године. 
 
Понуђена цена:   

432.383,06  динара без ПДВ-а,  
518.791,83 динара са ПДВ-ом 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

Рок испоруке: 

 
24 часа од дана наручивања. 

 

2. Понуда број IV-СУ-29-9/16 од 22.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Papidol“д.о.о., ул. Милоша Ћосића бр. 6, 32000 Чачак је 
благовремена али неодговарајућа јер понуда не испуњава све тражене 
услове из техничке спецификације за партију бр. 1-канцеларијски 
материјал. 

 
        Достављена документација: 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 23.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
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- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 23.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 23.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално. (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 8 – Техничка спецификација од 23.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 9 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача); 
- Изјава директора Владимира Вучићевића да је понуђач „Papirdol“д.о.о.,Чачак 
дана 10.12.2013. године уписан у регистар понуђача који је заведен у Агенцији 
за привредне регистре број BPN 1740/2013; 
- Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије број BPN 
1740/2013 од 10.12.2013. године. 
 
 
Понуђена цена:   

298.378,00  динара без ПДВ-а,  
358.053,60 динара са ПДВ-ом 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

 

Рок испоруке: 

 
 24 часа од дана наручивања. 
 
Чланови комисије за јавну набавку број 1/16-набавка канцеларијског 
материјала и папира за штампање (обликовану по партијама) како би 
извршили увид и утврдили да понуђана добра испуњавају тражене услове који 
су дефинисани техничком спецификацијом а која представља део конкурсне 
документације наручиоца, упутили су допис понуђачу да достави наручиоцу 
одређене артикле из техничке спецификације и то: 
 

Партија број 1-канцеларијски материјал 
 

За артикле под следећим редним бројевима: 

12-Фасцикла ПВЦ са шетајућим металним притискивачем; 
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13-Фасцикла картонска бела са клапном (клапне да буду целом дужином 
стране)А4    33x24,5cm (280g); 

18- Хармоника за предмете- пераја шира, број листова 10, ширина 6 cm; 

31- Лепак у стику (већи) 21гр. 

33-Сигнир у свим бојама (или одговарајући Šteadler или Rotring)-отисак 5mm; 

38- Хемијска оловка (метална мина)-пише плаво (или одговарајуће Šteadler 
или Parker); 

40-Графитна оловка XБ са гумицом (или одговарајуће Šteadler, Pelikan, 
Stabilo); 

43- Резало за графитну оловку метално јединично (или одговарајуће Šteadler); 

45- Течни коректор са куглицом (или одговарајуће Edigs или Pelikan) 12gr. 

48- Хефталица метална (буши минимално 35 л)( или одговарајуће Delta); 

49- Муниција за хефталицу- жута бакарна или одговарајуће ( Delta) ; 

61- Сечене гумице за везивање предмета , Ф 120/6 mm; 

62- Канап дебљи 500гр. (воскирани); 

73- Батерија 1.5V- LR6 алкална,(или одговарајуће АТЦ); 

74- Батерија 1.5V алкална - LR3 мања, (или одговарајуће АТЦ); 

Понуђач Папирдол д.о.о. је доставио тражене артикле и то: 

Фасциклу ПВЦ са шетајућим металним притискивачем која одговра техничкој 
спецификацији; 

Фасцикла картонска бела са клапном (клапне да буду целом дужином 
стране)А4   33x24,5cm (280g) која одговра техничкој спецификацији; 

 Хармоника за предмете- пераја шира, број листова 10, ширина 6 cm која 
одговара техничкој спецификацији. 

Лепак у стику (већи) 21гр. који одговара техничкој спецификацији. 

Сигнир у свим бојама (или одговарајући Šteadler или Rotring)-отисак 5mm 
који одговара техничкој спецификацији 

Хемијску оловку (метална мина)-пише плаво (или одговарајуће Šteadler или 
Parker) која неодговара техничкој спецификацији. Понуђач је доставио 
хемиску оловку у којој се налази пластична мина а тражена је метална мина. У 
кесици поред наведене оловке понуђач је доставио металну мину која пише 
црвено (тражено је да пише плаво) а када се достављена метална мина која 
пише црвено, замени пластичном мином у хемиској оловци коју је понуђач 
доставио, оловка не може да фунционише јер је метална мина дужа од 
пластичне мине за 0,5mm (притиском на прекидач хемиске оловке, оловка не 
може да се искључи). 
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Графитна оловка XБ са гумицом (или одговарајуће Šteadler, Pelikan, Stabilo) 
која одговара техничкој спецификацији. 

Резало за графитну оловку метално јединично (или одговарајуће Šteadler) које 
одговара техничкој спецификацији. 

Течни коректор са куглицом (или одговарајуће Edigs или Pelikan) 12gr. који 
одговара техничкој спецификацији. 

Хефталица метална (буши минимално 35 л)( или одговарајуће Delta) која 
одговара техничкој спецификацији. 

Муниција за хефталицу-жута бакарна или одговарајуће ( Delta) ) која одговара 
техничкој спецификацији. 

Сечене гумице за везивање предмета,Ф120/6mm које неодговарају техничкој 
спецификацији. Понуђач је доствио сечене гумице дебљине 1mm а понуђач је 
у техничкој спецификацији тражио 6mm. 

Канап дебљи 500гр. (воскирани) који неодовара техничкој спецификацији. 
Понуђач је доставио канап који није воскиран. 

Батерију 1.5V- LR6 алкална,(или одговарајуће АТЦ) која одговара техничкој 
спецификацији. 

Батерија 1.5V алкална - LR3 мања, (или одговарајуће АТЦ) која одговара 
техничкој спецификацији. 

 
 

3. Понуда број IV-СУ-29-10/16 од 22.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Mišković“д.о.о., ул. Чуњевица, 32300 Г. Милановац је 
благовремена одговарајућа и прихватљива зато што испуњава све 
услове предвиђене Конкурсном документацијом за партију број 1-
канцеларијски материјал. 

  
Достављена документација: 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 19.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 19.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 19.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 8 – Техничка спецификација од 19.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 9 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача). 
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Понуђена цена:   

342.260,00  динара без ПДВ-а,  
410.712,00 динара са ПДВ-ом 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 100 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
45 дана од дана достављања фактуре. 
 

Рок испоруке: 

 
До једног дана од дана наручивања. 
 
 

4. Понуда број IV-СУ-29-11/16 од 23.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Epoha“д.о.о., ул. Бакионица бб, 31210 Пожега је 
благовремена одговарајућа и прихватљива зато што испуњава све 
услове предвиђене Конкурсном документацијом за партију број 1-
канцеларијски материјал. 

  
Достављена документација: 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 22.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 22.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 22.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 8 – Техничка спецификација од 22.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 9 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача). 
 
 
Понуђена цена:   

457.918,50  динара без ПДВ-а,  
549.502.20 динара са ПДВ-ом 
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Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

 

Рок испоруке: 

 
3 дана од дана наручивања 
 

 

5. Понуда број IV-СУ-29-12/16 од 23.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Standard“д.о.о., ул. Петра Добровића бр 4, 34000 

Крагујевац је благовремена одговарајућа и прихватљива зато што 
испуњава све услове предвиђене Конкурсном документацијом за 
партију број 1-канцеларијски материјал. 

 
Достављена документација: 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 23.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 23.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 23.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 8 – Техничка спецификација од 23.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 9 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача). 
 
 
Понуђена цена:   

340.250,80  динара без ПДВ-а,  
408.300,96 динара са ПДВ-ом 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
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Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

 

Рок испоруке: 

 
24 часа од дана наручивања  
 

6. Понуда број IV-СУ-29-13/16 од 23.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “SGM“д.о.о., ул. Радоја Домановића бр 15, 34000 

Крагујевац је благовремена одговарајућа и прихватљива зато што 
испуњава све услове предвиђене Конкурсном документацијом за 
партију број 1-канцеларијски материјал. 

 
Достављена документација: 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 22.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 22.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 22.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 8 – Техничка спецификација од 22.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 9 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача); 
-Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије број BPN 
234/2014 од 23.01.2014. године. 
 
Понуђена цена:   

306.846,75  динара без ПДВ-а,  
368.134,97 динара са ПДВ-ом 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
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Рок испоруке: 

 
24 часа (1 дан)од дана наручивања  
 
Чланови комисије за јавну набавку број 1/16-набавка канцеларијског 
материјала и папира за штампање (обликовану по партијама) како би 
извршили увид и утврдили да понуђана добра испуњавају тражене услове који 
су дефинисани техничком спецификацијом а која представља део конкурсне 
документације наручиоца, упутили су допис понуђачу да достави наручиоцу 
одређене артикле из техничке спецификације и то: 
 
 

Партија број 1-канцеларијски материјал 
 

За артикле под следећим редним бројевима: 

12-Фасцикла ПВЦ са шетајућим металним притискивачем; 

13-Фасцикла картонска бела са клапном (клапне да буду целом дужином 
стране)А4    33x24,5cm (280g); 

18- Хармоника за предмете- пераја шира, број листова 10, ширина 6 cm; 

31- Лепак у стику (већи) 21гр. 

33-Сигнир у свим бојама (или одговарајући Šteadler или Rotring)-отисак 5mm; 

38- Хемијска оловка (метална мина)-пише плаво (или одговарајуће Šteadler 
или Parker); 

40-Графитна оловка XБ са гумицом (или одговарајуће Šteadler, Pelikan, 
Stabilo); 

43- Резало за графитну оловку метално јединично (или одговарајуће Šteadler); 

45- Течни коректор са куглицом (или одговарајуће Edigs или Pelikan) 12gr. 

48- Хефталица метална (буши минимално 35 л)( или одговарајуће Delta); 

49- Муниција за хефталицу- жута бакарна или одговарајуће ( Delta) ; 

61- Сечене гумице за везивање предмета , Ф 120/6 mm; 

62- Канап дебљи 500гр. (воскирани); 

73- Батерија 1.5V- LR6 алкална,(или одговарајуће АТЦ); 

74- Батерија 1.5V алкална - LR3 мања, (или одговарајуће АТЦ); 

 

Понуђач SGM д.о.о. је доставио све горе наведене тражене артикле и то: 
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12-Фасцикла ПВЦ са шетајућим металним притискивачем;13-Фасцикла 
картонска бела са клапном (клапне да буду целом дужином стране)А4    
33x24,5cm (280g);18- Хармоника за предмете- пераја шира, број листова 10, 
ширина 6 cm;31- Лепак у стику (већи) 21гр.33-Сигнир у свим бојама (или 
одговарајући Šteadler или Rotring)-отисак 5mm;38- Хемијска оловка (метална 
мина)-пише плаво (или одговарајуће Šteadler или Parker);40-Графитна оловка 
XБ са гумицом (или одговарајуће Šteadler, Pelikan, Stabilo);43- Резало за 
графитну оловку метално јединично (или одговарајуће Šteadler);45- Течни 
коректор са куглицом (или одговарајуће Edigs или Pelikan) 12gr.48- Хефталица 
метална (буши минимално 35 л)( или одговарајуће Delta);49- Муниција за 
хефталицу- жута бакарна или одговарајуће ( Delta) ;61- Сечене гумице за 
везивање предмета , Ф 120/6 mm;62- Канап дебљи 500гр. (воскирани);73- 
Батерија 1.5V- LR6 алкална,(или одговарајуће АТЦ);74- Батерија 1.5V алкална 
- LR3 мања, (или одговарајуће АТЦ) који одговарају техничкој спецификацији 
која се налазе у конкурсној документацији наручиоца. 

 
 
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

 
Оцењивање и рангирање заснива се на следећим елементима критеријума: 

 

1. Цена    - 90 пондера 

2. Рок испоруке                          - 10 пондера 
            УКУПНО:  100 пондера 

 
 
ЦЕНА (Ц) = 90 пондера 

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 90 пондера. 

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена 
са ценама из понуда осталих понуђача. 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера, тј. 90 
пондера. Број пондера за понуђене цене осталих понуђача израчунава се на 
следећи начин: 

 
 

90x

бодујесекојапонудеЦ

минЦ
П =  

 
 
П - број пондера за елеменат критеријума - цена 
Ц мин - најнижа понуђена цена 
Ц понуде - укупна цена понуде која се оцењује 
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РОК ИСПОРУКЕ - највећи број пондера (бодова) по овом елементу 

критеријума је 10 пондера. 

 Рок испоруке:  

   - у року од 24 часа = 10 пондера 
   - до 3 дана = 5 пондера 

   - до 5 дана = 0 пондера 

 
 

 
“Bigz office group“ доо, Београд 

 

1.    10,6290
06,383.432

00,378.298
== xП              2. 10 пондера 

 

 

 
“Mišković“ доо, Г. Милановац 

 

1.    46,7890
00,260.342

00,378.298
== xП              2. 10 пондера 

 
“Epoha“ доо, Ужице 

 

1.    64,5890
50,918.457

00,378.298
== xП              2. 5 пондера 

 
“Standard“ доо, Крагујевац 

 

1.    92,7890
80,250.340

00,378.298
== xП              2. 10 пондера 

 
“SGM“ доо, Крагујевац 

 

1.    51,8790
75,846.306

00,378.298
== xП              2. 10 пондера 
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                            Елементи  

                             

критеријума 

 

    Назив понуђача 

Цена 
Рок 

испоруке 

Укупан 

број бодова 

 “Bigz office group“ доо, 

Београд 
 

62,10 10 72,10 

“Mišković“ доо, Г. 

Милановац 
 

      78,46 10 88,46 

“Epoha“ доо, Ужице 

 
58,64 5 63,64 

“Standard“ доо, Крагујевац 

 
78,92 10 88,92 

“SGM“ доо, Крагујевац 

 
87,51 10 97,51 

 
 

На основу извршене анализе и стручне оцене понуда за јавну набавку мале 
вредности број 1/16 - набавка канцеларијског материјала и папира за 
штампање за потребе Апелационог суда у Крагујевцу (обликована по 
партијама) за партију број 1-канцеларијски материјал, комисија за јавну 
набавку мале вредности број 1/16 је констатовала да је понуђач „SGM“ д.о.о., 
ул. Радоја Домановића број 15, 34000 Крагујевац, доставио понуду која је 
благовремена, одговарајућа а истовремено и прихватљива и која је применом 
критеријума економски најповољније понуде остварила највећи укупан збир  
пондера - 97,51 и предложила наручиоцу његов избор. 
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку 
број 1/16 о избору најповољније понуде за јавну набавку мале вредности број 
1/16- набавка канцеларијског материјала и папира за штампање за потребе 
Апелационог суда у Крагујевцу (обликована по партијама) за партију број 1-
канцеларијски материјал, те је на основу законског овлашћења донело одлуку 
о додели уговора којом се понуда број IV-СУ-29-13/16 од 23.02.2016.године, 
понуђача „SGM“ д.о.о., ул. Радоја Домановића број 15 из Крагујевац бира 
као најповољнија. 
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 ПАРТИЈА БРОЈ 2: Папир за штампање 

 

Укупан број поднетих понуда 7 (седам) и то по наведеном редоследу: 
 

Ред. 

Бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Понуђач 
Датум 

пријема 
Сат 

    1. IV-СУ-29-7/16 „Comes“ д.о.о.,Београд 19.02.2016.год. 11,40 

 

2. 

 

IV-СУ-29-8/16 „Bigz office 
group“д.о.о.,Београд 

22.02.2016.год. 10,00 

 

3. 

 

IV-СУ-29-9/16 „Papirdol“д.о.о.,Чачак 22.02.2016.год. 10,49 

4. 

 
IV-СУ-29-10/16 „Mišković“д.о.о.,Г. 

Милановац 
22.02.2016.год 12,30 

5. IV-СУ-29-11/16 „Epoha“ д.о.о. Ужице 23.02.2016. год 
10,20 

 

6. IV-СУ-29-12/16 „Standard“ д.о.о. 
Крагујевац 

23.02.2016. год 
10,46 

 

7.  IV-СУ-29-13/16 „SGM“д.о.о. Крагујевац 23.02.2016. год 
10,48 

 

 

 

1. Понуда број IV-СУ-29-7/16 од 19.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Comes“ д.о.о., ул. Вилине воде бб, 11000 Београд је 
благовремена, одговарајућа и прихватљива зато што испуњава све 
услове предвиђене Конкурсном документацијом за партију број 2-папир 
за штампање. 

 

Достављена документација: 

 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 12.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 12.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 12.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално. (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
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- Прилог број 10 – Техничка спецификација од 12.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 11 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 2 
(потписан и оверен печатом понуђача). 
 
Понуђена цена:   

514.788,00 динара без ПДВ-а,  
617.745,60  динара са ПДВ-ом 
  
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 61 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

Рок испоруке: 
1 дан од дана наручивања. 
 
 

2. Понуда број IV-СУ-29-8/16 од 22.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Bigz office group“ доо, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 17, 

11000 Београд је благовремена, одговарајућа и прихватљива зато што 
испуњава све услове предвиђене Конкурсном документацијом за партију 
бр. 2-папир за штампање. 

 
        Достављена документација: 

 
- Прилог број 1 -  Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 18.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 18.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 19.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално. (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 10 – Техничка спецификација од 19.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 11 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 2 
(потписан и оверен печатом понуђача); 
- Изјава овлашћеног лица Михајла Петровића да је понуђач „Bigz office 
group“д.о.о.,Београд уписан у регистар понуђача којi води Агенција за 
привредне регистре као активнa под матичним бројем 20649478 или под 
пословним именом Друштво за трговину, поседовање услугa „Bigz office 
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group“д.о.о.,Београд а подаци су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. Доказ: Решење о извршеној регистрацији 
број BPN 668/2013. 
-Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије број BPN 
668/2013 од 17.10.2013. године. 
 
 
Понуђена цена:   

495.536,80 динара без ПДВ-а,  
594.644,16  динара са ПДВ-ом 
  
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

Рок испоруке: 

 
24 часа од дана наручивања. 
 

 

3. Понуда број IV-СУ-29-9/16 од 22.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Papirdol“д.о.о., ул. Милоша Ћосића бр. 6, 32000 Чачак је 
благовремена али неодговарајућа јер понуда не испуњава све тражене 
услове из техничке спецификације за партију бр. 2-папир за штампање. 

 
Достављена документација: 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 23.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 23.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 23.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално. (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 10 – Техничка спецификација од 23.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 11 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача); 
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- Изјава директора Владимира Вучићевића да је понуђач „Papirdol“д.о.о.,Чачак 
дана 10.12.2013. године уписан у регистар понуђача који је заведен у Агенцији 
за привредне регистре број BPN 1740/2013; 
- Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије број BPN 
1740/2013 од 10.12.2013. године. 
 
 
Понуђена цена:   

467.520,00  динара без ПДВ-а,  
561.024,00 динара са ПДВ-ом 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

Рок испоруке: 

 
24 часа од дана наручивања. 
 
 
Чланови комисије за јавну набавку бр. 1/16 тражили су од понуђача као 
додатно објашњење које ће помоћи члановима комисије за јавну набавку бр. 
1/16 при прегледу и вредновању понуде понуђача а сходно члану 93 Закона о 
јавним набавкама да достави наручиоцу техничку спецификацију папира А4  
који је понуђач понудио за артикал под редним бр. 1- Папир за штампање и 
копирање А4 80гр./m² 1/500 (или одговарајуће  Мondi или Face) у партији бр. 
2-папир за штампање. Понуђач је доставио спецификацију која представља 
докуменат са техничким карактеристикама више подврста траженог артикла. 
У достављеној спецификацији наведена су три модела А4 папира за штампање 
и то: 1. Модел 70-грамског папира по m2, 2. Модел 75-грамског папира по m2 
и 3. Модел 80-грамског папира по m2. Из достављене спецификације комисија 
не може да утврди да ли папир који је понудио понуђач, одговара 
карактеристикама папира које су тражене техничком спецификацијом у 
конкурсној документацији (тражен је папир за штампање и копирање А4 
80гр./m² 1/500 (или одговарајуће  Мondi или Face). Како је сходно члану 71 
Закона о јавим набавкама понуђач дужан да понуди одговарајући доказ да 
добро које нуди на суштински једнак начин испуњава услове из техничке 
спецификације наручиоца, то достављеном спецификацијом понуђач није 
учинио. 
Понуђач је такође доставио и продајно паковање понуђеног папира (рис 
папира) на чијем омоту не постоји једнозначно дефинисана техничка 
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карактеристика папира која је тражена техничком спецификацијом наручиоца  
а односи се на тражену  грамажу папира и то: Папир за штампање и копирање 
А4 80гр./m² 1/500 (или одговарајуће  Мondi или Face). 
Из горе наведеног а сходно члану 71 Закона о јавним набавкама, по којем је 
понуђач дужан да понуди одговарајући доказ да добро које нуди на 
суштински једнак начин испуњава услове из техничке спецификације 
наручиоца, комисија је оценила понуду као  неодговарајућу. 
 
 

4. Понуда број IV-СУ-29-10/15 од 22.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Mišković“д.о.о., ул. Чуњевица, 32300 Г. Милановац је 
благовремена одговарајућа и прихватљива зато што испуњава све услове 
предвиђене Конкурсном документацијом за партију број 2-папир за 
штампање. 

 
Достављена документација: 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 19.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 19.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 19.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 10 – Техничка спецификација од 19.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 11 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан од стране понуђача). 
 
 

Понуђена цена:   

539.400,00  динара без ПДВ-а,  
647.280,00 динара са ПДВ-ом 
 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 100 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
31 дан од дана достављања фактуре. 
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Рок испоруке: 

 
До 1 дан од дана наручивања. 
 
 

5. Понуда број IV-СУ-29-11/16 од 23.02.2015. године коју је доставио 
понуђач “Epoha“д.о.о., ул. Бакионица бб, 31210 Пожега је благовремена 
одговарајућа и прихватљива зато што испуњава све услове предвиђене 
Конкурсном документацијом за партију број 2-папир за штампање. 

 
Достављена документација: 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 22.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 22.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 22.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 10 – Техничка спецификација од 22.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 11 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача). 
 
 

Понуђена цена:   

460.520,00  динара без ПДВ-а,  
552.624,00 динара са ПДВ-ом 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
 
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

 

Рок испоруке: 

 
3 дана од дана наручивања 
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6. Понуда број IV-СУ-29-12/16 од 23.02.2016. године коју је доставио 
понуђач “Standard“д.о.о., ул. Петра Добровића бр. 4, 34000 Крагујевац 
је благовремена одговарајућа и прихватљива зато што испуњава све услове 
предвиђене Конкурсном документацијом за партију број 2-папир за 
штампање. 

 
 
Достављена документација: 

 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 23.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 23.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 23.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 10 – Техничка спецификација од 23.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 11 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача). 
 
 
Понуђена цена:   

478.976,00  динара без ПДВ-а,  
574.771,20 динара са ПДВ-ом 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

Рок испоруке: 

 
24 часа од дана наручивања  
 
 

7. Понуда број IV-СУ-29-13/16 од 23.02.2015. године коју је доставио 
понуђач “SGM“д.о.о., ул. Радоја Домановића бр. 15, 34000 

Крагујевац је благовремена одговарајућа и прихватљива зато што 
испуњава све услове предвиђене Конкурсном документацијом за 
партију број 2-папир за штампање. 
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Достављена документација: 
 
- Прилог број 1- Изјава понуђача да под пуном, материјалном и кривичном 
одговорношћу испуњава све услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) од дана 22.02.2016. 
године (потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 3 - Изјава о независној понуди од 22.02.2016. године (потписана 
и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 4 – Подаци о понуђачу од 22.02.2016. године. Понуђач подноси 
понуду самостално (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
- Прилог број 10 – Техничка спецификација од 22.02.2016. године (попуњена, 
потписана и оверена печатом понуђача); 
- Прилог број 11 – Модел Уговора о јавној набавци број 1/16 за партију број 1 
(потписан и оверен печатом понуђача); 
-Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије број BPN 
234/2014 од 23.01.2014. године. 
 
Понуђена цена:   

474.202,00  динара без ПДВ-а,  
569.042,40 динара са ПДВ-ом 
 
Рок важења понуде: 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана) 
 
Понуда важи 60 дана (од дана отварања понуда).   
 
Рок плаћања:  
(Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана достављања фактуре) 
 
30 дана од дана достављања фактуре. 
 

Рок испоруке: 

 
24 часа (1 дан) од дана наручивања  
 
Чланови комисије за јавну набавку бр. 1/16 тражили су од понуђача као 
додатно објашњење које ће помоћи члановима комисије за јавну набавку бр. 
1/16 при прегледу и вредновању понуде понуђача а сходно члану 93 Закона о 
јавним набавкама да достави наручиоцу техничку спецификацију папира А4  
који је понуђач понудио за артикал под редним бр. 1- Папир за штампање и 
копирање А4 80гр./m² 1/500 (или одговарајуће  Мondi или Face) у партији бр. 
2-папир за штампање. Понуђач је доставио спецификацију за папир који је 
понудио из које се јасно види да се ради о папиру 80 грамском/m2 како је и 
тражено техничком спецификацијом наручиоца. 
Понуђач је такође доставио и продајно паковање понуђеног папира (рис 
папира)  на чијем омоту је означена грамажа папира и то 80g/m2. 
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Из горе наведеног а сходно члану 71 Закона о јавним набавкама, понуђач је 
понудио одговарајући доказ да добро које нуди на суштински једнак начин 
испуњава услове из техничке спецификације наручиоца. 
 
 
 
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

 
Оцењивање и рангирање заснива се на следећим елементима критеријума: 
 

1. Цена    - 90 пондера 
2. Рок испоруке                          - 10 пондера 

            УКУПНО:  100 пондера 

 
 
ЦЕНА (Ц) = 90 пондера 

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 90 пондера. 

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена 
са ценама из понуда осталих понуђача. 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера, тј. 90 
пондера. Број пондера за понуђене цене осталих понуђача израчунава се на 
следећи начин: 

 
 

90x

бодујесекојапонудеЦ

минЦ
П =  

 
 
П - број пондера за елеменат критеријума - цена 
Ц мин - најнижа понуђена цена 
Ц понуде - укупна цена понуде која се оцењује 
 
 

РОК ИСПОРУКЕ  - највећи број пондера (бодова) по овом елементу 

критеријума је 10 пондера. 

 

 Рок испоруке:  

   - у року од 24 часа = 10 пондера 
   - до 3 дана = 5 пондера 

   - до 5 дана = 0 пондера 
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“Comes“доо,  Београд 

 

1.    51,8090
00,788.514

00,520.460
== xП              2. 10 пондера 

 

  

 
“Bigz office group“ доо, Београд 

 

1.    64,8390
80,536.495

00,520.460
== xП             2. 10 пондера 

 

 
 
“Mišković“ доо, Г. Милановац 

 

1.    83,7690
00,400.539

00,520.460
== xП             2. 10 пондера 

 

 
 
“Epoha“ доо, Ужице 

 

1.    9090
00,520.460

00,520.460
== xП                2. 5 пондера 

 
 
“Standard“ доо, Крагујевац 

 

1.    53,8690
00,976.478

00,520.460
== xП             2. 10 пондера 
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“SGM“ доо, Крагујевац 

 

1.    40,8790
00,202.474

00,520.460
== xП             2. 10 пондера 

 

 
 

                            Елементи  

                             

критеријума 

 

    Назив понуђача 

Цена 
Рок 

испоруке 

Укупан 

број бодова 

“Comes“доо,  Београд 
 

80,51 10 90,51 

“Bigz office group“ доо, 

Београд 
 

83,64 10 93,64 

“Mišković“ доо, Г. 

Милановац 

 

76,83 10 86,83 

“Epoha“ доо, Ужице 

 
90 5 95 

“Standard“ доо, Крагујевац 

 
86,53 10 96,53 

“SGM“ доо, Крагујевац 

 
87,40 10 97,40 

 

  
  
На основу извршене анализе и стручне оцене понуда за јавну набавку мале 
вредности бр. 1/16 - набавка канцеларијског материјала и папира за штампање 
за потребе Апелационог суда у Крагујевцу (обликована по партијама) за 
партију број 2-папир за штампање, комисија за јавну набавку мале вредности 
број 1/16 је констатовала да је понуђач „SGM“д.о.о., ул. Радоја Домановића 
бр. 15 из Крагујевца, доставио понуду која је благовремена, одговарајућа а 
истовремено и прихватљива и која је применом критеријума економски 
најповољније понуде остварио највећи укупан збир пондера- 97,40 и 
предложила наручиоцу његов избор. 
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку 
број 1/16 о избору најповољније понуде за јавну набавку број 1/16-набавка 
канцеларијског материјала и папира за штампање за потребе Апелационог 
суда у Крагујевцу (обликована по партијама) за партију број 2-папир за 
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штампање, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора којом се понуда број IV-СУ-29-13/16 од 23.02.2016.године, понуђача 
„SGM“ д.о.о., ул. Радоја Домановића бр. 15 из Крагујевца бира као 
најповољнија. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу предати 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 


