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Република Србија  

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/1-50/2017 

Дана: 08.5.2017.године  
Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2012 и 68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка канцеларијског 

материјала, по партијама, број јавне набавке 50/2017 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ 

понуђачима: 

- За партију 1) Канцеларијски материјал за потребе општинске управе општине 

Куршумлија – „УНИВЕРЗА“ ДОО Куршумлија, ул. Зоре Топаловић број 16, 

18430 Куршумлија, ПИБ 101352181, мат.број 07371624, број рачуна 325-

9500700015373-54, као најповољнијем понуђачу по понуди број III-404/1-50-10 од 

28.4.2017.године.  

Уговорена цена за партију 1) износи 402.535,00 динара без ПДВ-а, односно 482.811,00 

динара са ПДВ-ом. 

- За партију 2) Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија - 

„VINTEC“ ДОО Београд, ул. Косте Главинића број 10, 11000 Београд, ПИБ 

104276295, мат.број 20128224, број рачуна 160-352212-61, као најповољнијем 

понуђачу по понуди број III-404/1-50-5 од 27.4.2017.године. 

Уговорена цена за партију 2) износи 170.000,00 динара без ПДВ-а, односно 204.000,00 

динара са ПДВ-ом. 

 
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 12.4.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број III-404/1-50/2017, за јавну набавку добара – Набавка 

канцеларијског материјала по партијама. 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 1.000.000,00 

динара без ПДВ-а, што по партијама износи: 

Назив партије 

Процењена 

вредност партије у дин. 

без ПДВ 

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за 

потребе општинске управе општине Куршумлија 

600.000,00 

Партија 2) Набавка тонера за потребе општинске управе 

општине Куршумлија 

400.000,00 
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Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 30192000 Канцеларијски 

материјал, 30125110 Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине, 30125120 Тонер за фотокопир 

апарате. 

Дана 12.4.2017. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки (шифра 1445349) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу 

са чланом 57. ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 12 (дванаест) 

понуда. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. III-404/1-50/2017 од 08.5.2017. године, 

комисија за јавне набавке, констатовала је следеће: 

 
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 12 

(дванаест) благовремених понуда (од којих је 8 за партију 1 и 6 за партију 2) и то:   

 

1. „Атлантис“ ДОО Ниш, ул. Расинска број 6, 18000 Ниш, ПИБ 100618810, мат.број 06257321, 

број рачуна 160-373727-21, заступник Миодраг Стојановић. 

„Атлантис“ ДОО Ниш нуди да канцеларијски материјал по партијама које су предмет јавне 

набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине 

Куршумлија: 

Укупна цена: 513.311,40 динара без ПДВ-а, односно 615.973,68 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 7 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуда; 

   

Комисија је прегледала понуду за партију 1, те је исту оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

2. „ФАКТОР“ ДОО Ниш, ул. Шумадијска број 44, 18000 Ниш, ПИБ 100338980, мат.број 

07870469, број рачуна 160-284507-58, заступник Млађан Аничић. 

„ФАКТОР“ ДОО Ниш нуди да канцеларијски материјал по партијама које су предмет јавне 

набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине 

Куршумлија: 

Укупна цена: 403.547,00 динара без ПДВ-а, односно 484.256,40 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 1 дан од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања понуда; 

 

Комисија је прегледала понуду за партију 1, те је исту оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

3. „I&D COM“ ДОО Београд, ул. Вилине воде бб Л12/1, 11158 Београд, ПИБ 100040911, 

мат.број 17327640, број рачуна 205-46929-48, заступник Игор Салзбергер. 

http://www.kursumlija.org/
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„I&D COM“ ДОО Београд нуди да канцеларијски материјал по партијама које су предмет јавне 

набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 2) Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија: 

Укупна цена: 248.080,00 динара без ПДВ-а, односно 297.696,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 3 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 

   

Комисија је прегледала понуду за партију 2, те је исту оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

4. П.Д. „БРОКЕР“ Ниш, ул. Мајаковског број 95, 18000 Ниш, ПИБ 100615356, мат.број 

07606575, број рачуна 160-8222-42, заступник Миодраг Ранчић. 

П.Д. „БРОКЕР“ Ниш нуди да канцеларијски материјал по партијама које су предмет јавне 

набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине 

Куршумлија: 

Укупна цена: 417.438,00 динара без ПДВ-а, односно 500.925,60 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 2 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда; 

 

Партија 2) Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија: 

Укупна цена: 193.910,00 динара без ПДВ-а, односно 232.692,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 2 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 

Комисија је прегледала понуде за партију 1 и партију 2, те је обе понуде оценила као 

одговарајуће и  прихватљиве. 

 

5. „VINTEC“ ДОО Београд, ул. Косте Главинића број 10, 11000 Београд, ПИБ 104276295, 

мат.број 20128224, број рачуна 160-352212-61, заступник Властимир Радовановић. 

„VINTEC“ ДОО Београд нуди да канцеларијски материјал по партијама које су предмет јавне 

набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 2) Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија: 

Укупна цена: 170.000,00 динара без ПДВ-а, односно 204.000,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 5 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 15 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда; 
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Комисија је прегледала понуду за партију 2, те је исту оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

6. „BIGZ OFFICE GROUP“ ДОО Београд, ул. Булевар Војводе Мишића број 17, 11000 

Београд, ПИБ 106635732, мат.број 20649470, број рачуна 275-0010222176031-27, заступник 

Дејан Лекић, директор, Михаило Петровић, прокуриста. 

„BIGZ OFFICE GROUP“ ДОО Београд нуди да канцеларијски материјал по партијама које су 

предмет јавне набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине 

Куршумлија: 

Укупна цена: 511.055,24 динара без ПДВ-а, односно 613.266,29 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 3 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 

 

Комисија је прегледала понуду за партију 1, те је исте оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

7. „Amphora“ ДОО Београд, ул. Булевар војводе Мишића број 10, 11000 Београд, ПИБ 

100037820, мат.број 07470916, број рачуна 220-46734929-03, заступник Марко Марковић. 

„Amphora“ ДОО Београд нуди да канцеларијски материјал по партијама које су предмет јавне 

набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 2) Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија: 

Укупна цена: 310.771,00 динара без ПДВ-а, односно 372.925,20 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 1 дан од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

   

Комисија је прегледала понуду за партију 2, те је исту оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

8. „ГРАФОЛИСТ“ ДОО Ниш, ул. Мајаковског број 97 Л7, 18000 Ниш, ПИБ 100667096, 

мат.број 17013181, број рачуна 105-3120546-55, заступник Душан Костић. 

„ГРАФОЛИСТ“ ДОО Ниш нуди да канцеларијски материјал по партијама које су предмет јавне 

набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине 

Куршумлија: 

Укупна цена: 487.146,00 динара без ПДВ-а, односно 584.575,20 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 1 дан од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 16 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 
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Комисија је прегледала понуду за партију 1, те је исте оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

9. Марко Живановић ПР производња рачунара и трговина „МИЛМАР РАЧУНАРИ“ 

Лазаревац, ул. Светог Димитрија број 4/5, 11550 Лазаревац, ПИБ 108956529, мат.број 

63822213, број рачуна 200-2813890101880-10, заступник Марко Живановић. 

„МИЛМАР РАЧУНАРИ“ Лазаревац нуди да канцеларијски материјал по партијама које су 

предмет јавне набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 2) Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија: 

Укупна цена: 537.920,00 динара без ПДВ-а, односно 645.504,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 1 дан од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

Комисија је извршила рачунску проверу предметне понуде и утврдила да у оквиру обрасца 

број 7 – Образац понуде садржи следеће рачунске грешке: 

 У оквиру обрасца број 7.2 – Образац понуде за партију 2) Тонери за потребе општинске 

управе општине Куршумлија, која садржи табелу са техничким карактеристикама-спецификацијом 

добара, а која је исписана на старом обрасцу (комисија за јавне абавке је дана 18.4.2017.године 

извршила измену конкурсне документације у делу који се односи на обрасце понуде за партију 1 и 2, 

након чега су све измене и допуне објављене на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца),  дошло 

је до рачунске грешке при множењу јединичних цена са укупном количином на позицији 15 (уписано 

12х7800,00=93.600,00, а треба 35х7.800,00=273.000,00) тако да је при сабирању  свих „укупних цена у 

динарима без ПДВ-а“, тако да у колони „СВЕГА БЕЗ ПДВ-а“ уместо 358.520,00 треба да стоји 

износ 537.920,00 РСД.   

Понуђач је доставио комисији сагласност број III-404/1-50/2017 од 08.5.2017.године да комисија 

изврши исправку уочених рачунских грешака. 

 

Комисија је прегледала понуду за партију 2, те је исте оценила као одговарајућу али и  

неприхватљиву из разлога што понуђена цена прелази процењену вредност партија 2. 

 

10. „УНИВЕРЗА“ ДОО Куршумлија, ул. Зоре Топаловић број 16, 18430 Куршумлија, ПИБ 

101352181, мат.број 07371624, број рачуна 325-9500700015373-54, заступник Томић 

Александар. 

„УНИВЕРЗА“ ДОО Куршумлија нуди да канцеларијски материјал по партијама које су предмет 

јавне набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине 

Куршумлија: 

Укупна цена: 402.535,00 динара без ПДВ-а, односно 482.811,00 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 3 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања понуда; 

 

Партија 2) Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија: 

Укупна цена: 208.090,00 динара без ПДВ-а, односно 249.708,00 динара са ПДВ-ом; 
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Рок испоруке: 3 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања понуда. 

 

Комисија је прегледала понуде за партију 1 и партију 2, те је исте оценила као одговарајуће и  

прихватљиве. 

 

11. СТР „BIROTEX“ Куршумлија, ул. Карађорђева број 51, 18430 Куршумлија, ПИБ 

106727994, мат.број 61151613, број рачуна 355-1137699-73, заступник Стојана Милојевић. 

СТР „BIROTEX“ Куршумлија нуди да канцеларијски материјал по партијама које су предмет 

јавне набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине 

Куршумлија: 

Укупна цена: 543.344,70 динара без ПДВ-а, односно 652.013,64 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 2 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 

 

Комисија је извршила рачунску проверу предметне понуде и утврдила да у оквиру обрасца 

број 7 – Образац понуде садржи следеће рачунске грешке: 

 У оквиру обрасца број 7.1 – Образац понуде за партију 1) Набавка канцеларијског материјала 

за потребе општинске управе општине Куршумлија која садржи табелу са техничким 

карактеристикама-спецификацијом добара, дошло је до рачунске грешке при множењу јединичних 

цена са укупном количином на позицији 115 (уписано 2х6.490,00=6.490,00, а треба 

2х6.490,00=12.980,00), тако да је при сабирању  свих „укупних цена у динарима без ПДВ-а“, тако да у 

колони „СВЕГА БЕЗ ПДВ-а“ уместо 536.854,70  треба да стоји износ 543.344,70 РСД.   

Понуђач је доставио комисији сагласност број III-404/1-50/2017 од 08.5.2017.године да комисија 

изврши исправку уочених рачунских грешака. 

   

Комисија је прегледала понуду за партију 1, те је исту оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

12. „УНИВЕРЗАЛ“ ДОО Нови Сад, ПЈ Ниш, ул. Краљевић Марка број 23, 18000 Ниш, ПИБ 

100237167, мат.број 08281025, број рачуна 160-10032-50, заступник Лидија Николић. 

„УНИВЕРЗАЛ“ ДОО Нови Сад, ПЈ Ниш нуди да канцеларијски материјал по партијама које су 

предмет јавне набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине 

Куршумлија: 

Укупна цена: 532.942,35 динара без ПДВ-а, односно 639.530,82 динара са ПДВ-ом; 

Рок испоруке: 2 дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу 

купца; 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

сукцесивној примопредаји добара; 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 
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Комисија је прегледала понуду за партију 1, те је исту оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

Примљене понуде понуђача  које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија рангира 

примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи начин: 

 

Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине 

Куршумлија: 

 

 

Р.б. 

 

Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „УНИВЕРЗА“ ДОО Куршумлија 402.535,00 

2.  „ФАКТОР“ ДОО Ниш 403.547,00 

3.  П.Д. „БРОКЕР“ Ниш 417.438,00 

4.  „ГРАФОЛИСТ“ ДОО Ниш 487.146,00 

5.  „BIGZ OFFICE GROUP“ ДОО Београд 511.055,24 

6.  „Атлантис“ ДОО Ниш 513.311,40 

7.  „УНИВЕРЗАЛ“ ДОО Нови Сад 532.942,35 

8.  СТР „BIROTEX“ Куршумлија 543.344,70 

 

Партија 2) Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија: 

  

 

Р.б. 

Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „VINTEC“ ДОО Београд 170.000,00 

2.  П.Д. „БРОКЕР“ Ниш 193.910,00 

3.  „УНИВЕРЗА“ ДОО Куршумлија 208.090,00 

4.  „I&D COM“ ДОО Београд 248.080,00 

5.  „Amphora“ ДОО Београд 310.771,00 

 

На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже 

понуђена цена“, у складу са чланом 105 став 2 тачка 7  Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и 68/2015) комисија је предложила да се у јавној набавци 

добара број 50/2017 – Набавка канцеларијског материјала, доделе уговори за партију 1) 

додели понуђачу „УНИВЕРЗА“ ДОО Куршумлија, а за партију 2) понуђачу „VINTEC“ ДОО 

Београд.  

 

Сходно члану 107 став 3 ЗЈН Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне 

набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку 

додељени понуђачима: 

- За Партију 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе 

општине Куршумлија – „УНИВЕРЗА“ ДОО Куршумлија, ул. Зоре Топаловић број 

16, 18430 Куршумлија, ПИБ 101352181, мат.број 07371624, број рачуна 325-

9500700015373-54, као најповољнијем понуђачу, по понуди број III-404/1-50-10 од 

28.4.2017.године.   

- За партију 2) Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија - 

VINTEC“ ДОО Београд, ул. Косте Главинића број 10, 11000 Београд, ПИБ  
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