
      
Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Трг краља Александра 11 
Број: 01-693/2 
27.03.2017. године 
 
 На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној 
оцени понуда број 01-5693, од 27.03.2017. године, декан Правног факултета у Нишу доноси:        
 
 

О Д Л У К У  
о додели уговора за ЈН 05/2017 

 
   У поступку јавне набавке канцеларијског материјала и тонера за 2017. 
годину, спроведеног у поступку јавне набавке мале вредности,, ДОДЕЉУЈЕ СЕ 
УГОВОР: 
 

 - за партију један, канцеларијски материјал, понуђачу „BIGZ OFFICE 
GROUP“ Д.О.О., Војводе Мишића 17/5, из Београда, јер је његова понуда 
најповољнија. 
 Вредност уговора о јавној набавци износи 204.048,53 динара без ПДВ-а. 
 

 - за партију два, тонери, понуђачу "I&DCOM" D.O.O., Вилине воде бб, из 
Београда, јер је његова понуда најповољнија. 
 Вредност уговора о јавној набавци износи 159.740,00 динара без ПДВ-а. 
 

О б р а з л о ж е њ е     
 
 

 Наручилац  је дана 16.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности, за набавку канцеларијског материјала и тонера за 2017. годину 
(Одлука заведена под бројем 01-582). 
 

 За наведену јавну набавку наручилац је дана 16.03.2017. године објавио јавни 
позив на Порталу јавних набавки (шифра позива 1410010).  
 

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је пет 
понуда за партију један и три понуде за партију два које су биле благовремене, док 
неблаговремених понуда није било. 
 

 Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 
 

 У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала 
следеће:   
 

1) Врста предмета јавне набавке и подаци о јавној набавци: 
 

Врста предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су добра. 

Предмет јавне набавке: 
Набавка канцеларијског материјала и тонера 
за 2017. годину. 

Редни број јавне набавке: ЈН 05/2017 
 



2) Процењена вредност  јавне набавке: 
 
 

 

Укупна процењена вредност јавне 
набавке  (без ПДВ-а): 

500.000,00  динара. 

Процењена вредност партије један  
(без ПДВ-а): 

250.000,00 динара. 

Процењена вредност партије два  
(без ПДВ-а): 

250.000,00 динара. 
 

 

ПАРТИЈА 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 

1) Основни подаци о понуђачима:  
 У предметном поступку јавне набавке за партију један пристигло је пет понуда  

које су биле благовремене, док неблаговремених понуда није било.  
 Понуде за учествовање у поступку поднели су следећи понуђачи:           

 

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде 

05-675 
"BIGZ OFFICE GROUP" D.O.O., Булевар војводе Мишића 17/5, 
Београд 

05-677 "STYLOS" D.O.O., Футошки пут 67, Нови Сад 

05-683 "АТЛАНТИС" Д.О.О., Расинска 6, Ниш 

05-684 "НОВУС" Д.О.О., Пријездина 12, Ниш 

05-689 "ГРАФОЛИСТ" Д.О.О., Мајаковског 97, Л 7, Ниш 
  
 

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:   
 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 
Понуђена  
цена без 
ПДВ-а 

05-683 
"АТЛАНТИС" Д.О.О., 

Расинска 6, Ниш 

Понуда је одбијена је из разлога што 
наведени понуђач није доставио доказ да 
понуђени папир под редним бројем 5 
задовољава тражену белину, што је је био 
један од захтева из конкурсне 
документације, тако да није могуће 
утврдити садржину понуде и упоредити је 
са другим понудама, што према члану 106. 
став 1. тачка 5 ЗЈН-а представља битан 
недостатак и разлог за одбијање 
На основу члана 107. став 1. Закона о 
јавним набавкама наручилац је дужан да у 
поступку јавне набавке, пошто прегледа и 
оцени понуде, одбије све неприхватљиве 
понуде.

226.017,00

 
 

3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: / 
 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда  је „економски најповољнија понуда“.   

      Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума 
економски најповољније понуде: 

Р.бр КРИТЕРИЈУМ Број бодова 
1. Цена  90 
2. Рок испоруке 10 

 УКУПНО 100 



 

Методе оцењивања 
 

 

  1. ЦЕНА 
 

 Код критеријума ''Цена'' (Бц) упоређују се најнижа понуђена цена без ПДВ-а и цена 
из понуде која се рангира, према следећој формули: 
 

                               Цмин x 90  

                        Бц  
=  

          Цпон 
 

 Цмин ► најнижа цена из понуде; 

 Цпон  ► цена из понуде која се рангира; 
 

 Понуда са најнижом понуђеном укупном ценом без ПДВ-а добија 
максималан број бодова – 90. 
 

 
 

  2. РОК ИСПОРУКЕ 
 

 Код критеријума рок испоруке оцењује се најповољнији (најкраћи) рок испоруке по 
следећем поступку:            
 
 

Р. Б Рок испоруке Број пондера 
1. до 2 дана 10 
2. 3 дана 7 
3. 4 дана 4 
4. 5 дана 1 
5. од 6-10 дана 0 

 
Рангирање понуда 

 

  1. ЦЕНА: 
 Понуђач "BIGZ OFFICE GROUP" D.O.O., Булевар војводе Мишића 17/5, Београд 
понудио је укупну цену у износу од 204.048,53 динара без ПДВ-а. 
 Понуђач  "STYLOS" D.O.O., Футошки пут 67, Нови Сад понудио је укупну цену 
у износу од 257.212,00 динара без ПДВ-а. 
 Понуђач "НОВУС" Д.О.О., Пријездина 12, Ниш понудио је укупну цену у 
износу од 264.669,00 динара без ПДВ-а. 
 Понуђач "ГРАФОЛИСТ" Д.О.О., Мајаковског 97, Л 7, Ниш  понудио је укупну 
цену у износу од 223.376,00 динара без ПДВ-а. 
 

 Применом напред наведене формуле наручилац је дошао до следећег резултата: 
 

 1. Понуђач "BIGZ OFFICE GROUP" D.O.O., Булевар војводе Мишића 17/5, 
Београд: 

 

204.048,53 
                                    ---------------  х 90 =  90,00 бодова     

204.048,53 
 

 2. Понуђач "STYLOS" D.O.O., Футошки пут 67, Нови Сад: 
 

204.048,53 
                                    ---------------  х 90 =  71,40 бодова     

257.212,00 
 
 
 



 3. Понуђач "НОВУС" Д.О.О., Пријездина 12, Ниш: 
 

204.048,53 
                                    ---------------  х 90 =  69,39 бодова     

264.669,00 
 

 4. Понуђач "ГРАФОЛИСТ" Д.О.О., Мајаковског 97, Л 7, Ниш: 
 

204.048,53 
                                     ---------------  х 90 =  82,21 бодова     

223.376,00 
 
 
 

  2. РОК ИСПОРУКЕ: 
 

 Понуђач "BIGZ OFFICE GROUP" D.O.O., Булевар војводе Мишића 17/5, 
Београд, понудио је рок испоруке од 2 дана. 
 Понуђач "STYLOS" D.O.O., Футошки пут 67, Нови Сад, понудио је рок 
испоруке од 2 дана. 
 Понуђач "НОВУС" Д.О.О., Пријездина 12, Ниш, понудио је рок испоруке од 2 
дана. 
 Понуђач "ГРАФОЛИСТ" Д.О.О., Мајаковског 97, Л 7, Ниш, понудио је рок 
испоруке од 2 дана. 
 
 Применом горе наведеног модела наручилац је дошао до следећег резултата: 
 

 Понуђач "BIGZ OFFICE GROUP" D.O.O., Булевар војводе Мишића 17/5, Београд 
-10,00 бодова. 
 Понуђач "STYLOS" D.O.O., Футошки пут 67, Нови Сад - 10,00 бодова. 
 Понуђач "НОВУС" Д.О.О., Пријездина 12, Ниш -10,00 бодова. 
 Понуђач "ГРАФОЛИСТ" Д.О.О., Мајаковског 97, Л 7, Ниш -10,00 бодова. 
 Након сабирања бодова за оба елемента критеријума који се пондеришу, ранг 
листа понуђача изгледа:   

                                                  Елементи        
                                             критеријума 
                 Назив 
              понуђача 

Понуђена 
цена 

Рок 
испоруке 

УКУПНО 
БОДОВА 

1. 
„BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О.,  
Војводе Мишића 17/5, из Београда 90,00 10,00 100,00 

2.  "ГРАФОЛИСТ" Д.О.О., Мајаковског 97, Л 7, 
Ниш 

82,21 10,00 92,21 

3. "STYLOS" D.O.O., Футошки пут 67, Нови 
Сад 

71,40 10,00 81,40 

4. "НОВУС" Д.О.О., Пријездина 12, Ниш 69,39 10,00 79,39 

 
 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за партију један 
најповољнија понуда понуђача: 

 
 

„BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О., Војводе Мишића 17/5, из Београда 
 

            и предлаже декану Факултета да њему додели уговор. 
 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 



 
    Да                                                        Не 

 
 

 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 

  
 

 
 

 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те 
је на основу законског овлашћењадонело Одлуку о додели уговора, за партију 1., 
понуђачу „BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О., Војводе Мишића 17/5, из Београда, јер је 
његова понуда најповољнија. 
 
 ПАРТИЈА 2. ТОНЕРИ 
 

1) Основни подаци о понуђачима:  
 У предметном поступку јавне набавке за партију два пристигле су три понуде  

које су биле благовремене, док неблаговремених понуда није било.  
 Понуде за учествовање у поступку поднели су следећи понуђачи:           

 

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде 

05-666 "DELFI COMMERCE" D.O.O., Нехруова 174/3, Београд 

05-673 "AMPHORA" D.O.O., Булевар војводе Мишића 10, Београд 

05-687 "I&DCOM" D.O.O., Вилине воде бб, Београд 
  
 
 

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:   
 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

Понуђена 
јединична 
цена без 
ПДВ-а 

/ / / / 
 
 
 
 

3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: / 
 

 
 

4) Критеријум за оцењивање понуда  је „економски најповољнија понуда“.          
 

 Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума 
економски најповољније понуде: 
 

Р.бр КРИТЕРИЈУМ Број бодова 
1. Цена  90 
2. Рок испоруке 10 

 УКУПНО 100 
 

Методе оцењивања 
 

 

  1. ЦЕНА 
 

 Код критеријума ''Цена'' (Бц) упоређују се најнижа понуђена цена без ПДВ-а и цена 
из понуде која се рангира, према следећој формули: 
 

                               Цмин x 90  

                   Бц  
=  

               Цпон 
 

 ×



          
 

 Цмин ► најнижа цена из понуде; 

 Цпон  ► цена из понуде која се рангира; 
 

 Понуда са најнижом понуђеном укупном ценом без ПДВ-а добија 
максималан број бодова – 90. 
 
 

 

  2. РОК ИСПОРУКЕ 
 

 Код критеријума рок испоруке оцењује се најповољнији (најкраћи) рок испоруке по 
следећем поступку:            
 
 

Р. Б Рок испоруке Број пондера 
1.  до 2 дана 10 

2. 3 дана 7 
3. 4 дана 4 
4. 5 дана 1 
5. од 6-10 дана 0 

 

Рангирање понуда 
 

 

  1. ЦЕНА: 
 Понуђач "DELFI COMMERCE" D.O.O., Нехруова 174/3, Београд, понудио је 
укупну цену у износу од 207.740,00 динара без ПДВ-а. 
 Понуђач "AMPHORA" D.O.O., Булевар војводе Мишића 10, Београд, понудио је 
укупну цену у износу од 173.093,00 динара без ПДВ-а. 
 Понуђач "I&DCOM" D.O.O., Вилине воде бб, Београд, понудио је укупну цену у 
износу од 159.740,00 динара без ПДВ-а.   

 Применом напред наведене формуле наручилац је дошао до следећег резултата: 
 

 

 1. Понуђач "DELFI COMMERCE" D.O.O., Нехруова 174/3, Београд: 
 

159.740,00 
                                    ---------------  х 90 =  69,20 бодова     

207.740,00 
 2. Понуђач "AMPHORA" D.O.O., Булевар војводе Мишића 10, Београд: 

 

159.740,00 
                                    ---------------  х 90 =  83,06 бодова     

173.093,00 
 3. Понуђач "I&DCOM" D.O.O., Вилине воде бб, Београд: 

 

159.740,00 
                                    ---------------  х 90 =  90,00 бодова     

159.740,00 
 
 

  2. РОК ИСПОРУКЕ: 
 

 Понуђач "DELFI COMMERCE" D.O.O., Нехруова 174/3, Београд, понудио је рок 
испоруке од 2 дана. 
 Понуђач "AMPHORA" D.O.O., Булевар војводе Мишића 10, Београд , понудио је 
рок испоруке од 2 дана. 
 Понуђач "I&DCOM" D.O.O., Вилине воде бб, Београд, понудио је рок испоруке 
од 2 дана.   

 Применом горе наведеног модела наручилац је дошао до следећег резултата: 
 



 Понуђач "DELFI COMMERCE" D.O.O., Нехруова 174/3, Београд -10,00 бодова. 
 Понуђач "AMPHORA" D.O.O., Булевар војводе Мишића 10, Београд - 10,00 
бодова. 
 Понуђач "I&DCOM" D.O.O., Вилине воде бб, Београд -10,00 бодова. 
  
 Након сабирања бодова за оба елемента критеријума који се пондеришу, ранг 
листа понуђача изгледа:   

                                                  Елементи        
                                             критеријума 
                 Назив 
              понуђача 

Понуђена 
цена 

Рок 
испоруке 

УКУПНО 
БОДОВА 

1. "I&DCOM" D.O.O., Вилине воде бб, Београд 90,00 10,00 100,00 

2. "AMPHORA" D.O.O., Булевар војводе 
Мишића 10, Београд 

83,06 10,00 93,06 

3. "DELFI COMMERCE" D.O.O., Нехруова 
174/3, Београд 

69,20 10,00 79,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за партију два најповољнија 
понуда понуђача: 
 

 

"I&DCOM" D.O.O., Вилине воде бб, из Београда 
 

            и предлаже декану Факултета да њему додели уговор. 
 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
    Да                                                        Не 

 
 

 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 
  

 
 
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те 
је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора, за партију два 
понуђачу "I&DCOM" D.O.O., Вилине воде бб, из Београда, јер је његова понуда 
најповољнија. 
 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
 Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
 поднети захтев за заштиту права  
 у року од пет дана од дана објављивања  
 на Порталу јавних набавки. 
 Копија захтева истовремено се доставља и 
 Републичкој комисији за заштиту права. 

 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

 
Проф. др Саша Кнежевић 

 

 ×


