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      На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног 

споразума која се односи на „Набавку канцеларијског материјала“, I бр 404-18/18  

од 01.02.2018. по Позиву бр. 404-18/18,  доносим 

 

 

                                

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о закључењу оквирног споразума 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ 

д.о.о.  Београд, Ул. Омладинских Бригада бр 102, број понуде: 12/391/018 од 

07.02.2018.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

           Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-18/18   од 

01.02.2018. покренут је поступак јавне набавке мале вредности са циљем 

закључења оквирног споразума који се односи  на „Набавку канцеларијског 

материјала“, ОРН 30192000, процењене вредности до 1.000.000,00 динара без 

ПДВ-а.  (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју спроводи Службеник за 

јавне набавке.  

Дана 02.02.2018. Позив за достављање понуда под бр 404-18/18 је 

постављен на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац. У наведеном 

позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа 

понуђена цена. Дана 13.02.2018. године је у просторијама Градске општине 

Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему је састављен 

Записник о отварању понуда. Отварању понуда присуствовали су следећи 

представници понуђача: 

 

            -Силвија Подлежниk - „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“  уз 

достављено овлашћење број  12/391/018. и 

 

             -Урош Ђокановић – „Модул“ доо уз овлашћење број 05. 

 

Стручна оцена понуда спроведена је дана 22.02.2018.  на основу које је 

сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај). 

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

  

                  - да су понуду доставила два понуђача и то :  

 

ПОНУДА Бр: 404-18/18-I „Модул“ д.о.о. Београд, Ул. Драгиње Адамовић  бр 

72, која је благовремена, одговарајућа и неприхватљива из разлога што садржи 

недостатке назначене у образложењу. 
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Понуђач подноси заједничку понуду са „Dicti line“ д.о.о улица Алексе 

Ненадовића 24, Београд  

 

1. Укупна понуђена цена: 

          

  је 16.504,00  динара без ПДВ-а, 

 

  односно  19.804,80  динара са ПДВ-ом.  

 

 
1.) Рок испоруке: 3 дана од момента пријема позива од стране Наручиоца. 

 

2.) Рок и начин плаћања: 16 дана од дана испоруке и испостављања рачуна.  

 

3.) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Образложење: 
 

        Увидом у понуду број 2/2018 понуђача „Модул“ доо, службеник за јавне 

набавке је констатовао да су понуђене цене у спецификацији тражених добара 

из  конкурсне документације за набавку „Канцеларијског материјала“ 404-18/18, 

у великом нескладу са укупном понуђеном ценом у обрасцу понуде. Након 

сабирања појединачних ставки спецификације понуде појавила се логички 

необјашњива рачунска грешка. Укупан збир свих ставки  је износио 6.504,00 

динара без пдв-а односно 7.804,80 динара са пдв-ом. Дакле, горе наведена 

понуда би требало да се измени у делу који преставља укупну понуђену цену и 

да гласи: 

 

1. Укупна понуђена цена: 

          

  је 6.504,00  динара без ПДВ-а, 

 

  односно  7.804,80  динара са ПДВ-ом.  

 

        Службеник за јавне набавке је послао Упит  понуђачу „Модул“ доо, дана 

19.02.2018. којим тражи објашњење за насталу грешку у збиру понуде. Оно што 

је такође уочено у спецификацији понуде за набавку канцеларијског материјала 

јесте да, понуђене цене одређених ставки имају тенденцију да се сматрају 

неуобичајено ниским ценама, обзиром да је понуђена цена вишеструко мања од 

просечне тржишне вредности истих. Такође је Упитом тражено образложење за 

исте, обзиром да је на основу  члана 92. Став 3. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), 

наручилац  дужан  да од понуђача захтева детаљно образложење свих саставних 

делова цене које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике 

начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу 

изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење 

уговора или у погледу оргиналности производа, услуга или радова које понуђач 

нуди.  

      Након пристиглог одговора на Захтев за додатним објашњењем и онога што 

је понуђач сматрао „образложењем“ истог, Службеник је констатовао 
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изостанак образложења на укупну понуђену цену која је се у збиру 

појединачних ставки разликује  енормно, као и незаинтересованост за добру 

пословну комуникацију давањем објашњења која нису меродавна да образложе 

нејасноће које се тичу неуобичајено ниске цене. Дакле, понуђач се сложио са 

исправком рачунске грешке, што дозвољава члан 93. ЗЈН, али је изостало 

образложење, што је Наручиоцу недопустиво обзиром на однос понуде и 

исправке грешке. 

        Наручилац је у Конкурсној документацији од понуђача тражио Меницу за 

озбиљност понуде која мора да буде оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено менично овлашћење са 

назначеним износом од 100.000,00 динара без пдв-а и копију картона 

депонованих потписа издатог од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу.   

      Понуђач „Модул“ доо, није доставио картон депонованих потписа те се 

одговор на захтев Наручиоца који се тиче средстава финансијског обезбеђења 

сматра непотпун. 

      Понуђач „Модул“ доо је такође навео да подноси заједничку понуду са  

„Dicti line“ д.о.о, улица Алексе Ненадовића 24, Београд. Закон о јавним 

набавкама обавезује понуђача који подноси заједничку понуду да сачини 

Споразум сходно члану 81. став 4. и став 5.  Закона. Конкурсном 

документацијом је захтевано као обавезну садржину Споразума поред других 

података и опис послова сваког  понуђача из групе понуђача, који се тичу  

извршења уговора, што је и основни интерес Наручиоца у самој реализацији 

набавке. 

      Споразум о подношењу заједничке понуде који је достављен заједничком 

понудом понуђача  „Модул“ доо и „Dicti line“ д.о.о потписан је од стране оба 

понуђача дана 08.02.2018. године. У члану 3. Споразума стоји да је носилац 

посла „Модул доо“ овлашћен за подношење понуде и заступање групе понуђача 

у односу на наручиоца, потписивање понуде и свих пратећих образаца као и 

потписивање Уговора, издавање рачуна, давање средстава обезбеђења као и 

вршења пријема уплата. У члану 4. Споразума назначене су расподеле посла и 

обавеза чланица Споразума где Наручилац нема  јасан увиду то ко врши доставу 

тражених добара набавке канцеларијског материјала по налогу Наручиоца, 

односно каква је улога учесника Споразума  у самој реализацији набавке. 

Израда понуде, присуство отварању понуде, издавање рачуна, техничка 

подршка... и други сегменти у самој набавци јесу битни али Наручилац сматра 

да је оно што је примарно за њега и што је тражено конкурсном документацијом  

да буде дефинисано Споразумом, изостављено. 

 

                          

2. ПОНУДА Бр: 404-18/18-II „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о. 

Београд, Ул. Омладинских бригада бр 102, је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

1. Укупна понуђена цена: 

          

  је 18.609,15  динара без ПДВ-а, 

(словима:осамнаестхиљадашестотинадеветдинараипетнаестпара), 

 

  односно  22.218,33  динара са ПДВ-ом.  

(словима:двадесетдвехиљадедвестаосамнаестдинаратридесеттрипаре), 
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1.) Рок испоруке: 3 дана од момента издавања Поруџбенице. 

 

2.) Рок и начин плаћања: 16 дана од дана испоруке и испостављања рачуна.  

 

3.) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 Образложење: 

 

      Члан 3. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 

14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду која је 

благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Члан 107. 

Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015) 

говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и 

оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. С обзиром на то да поменута 

понуда одговара свим захтеваним условима јавне набавке, да је поднета 

благовремено и да не садржи битне недостатке, Наручилац је оцењује као 

прихватљиву понуду. 

 

  

ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде 

најнижа понуђена цена, Службеник за јавне набавке је утврдио следеће у 

овој јавној набавци: 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-18/18- II „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о. 

Београд, Ул. Омладинских бригада бр 102, је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

Укупна понуђена цена: 

          

  је 18.609,15  динара без ПДВ-а, 

(словима:осамнаестхиљадашестотинадеветдинараипетнаестпара), 

 

  односно  22.218,33  динара са ПДВ-ом.  

(словима:двадесетдвехиљадедвестаосамнаестдинаратридесеттрипаре), 

 
1.) Рок испоруке: 3 дана од момента издавања Поруџбенице. 

 

2.) Рок и начин плаћања: 16 дана од дана испоруке и испостављања рачуна.  

 

3.) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

           

 



 5 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-18/18 од 

22.02.2018. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

           Одлуку доставити: Службенику за јавне набавке, Одељењу за финансије, 

привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац. 
 

           Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

I Број: 404-18/18  од                   23.02.2018.   

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


