
Број: 404-4/2018 
Датум: 19.02.2018.године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон), доносим 
 

О  Д  Л  У  К  У  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јнмв добра- Набавка канцеларијског материјала 

бр.404-4/2018, ев.број јнмв- д-1.1.1/2018 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу 
 

СТР“СМП“,Радничка 1,Лесковац 
1. Предмет јавне набавке су добра- Набавка канцеларијског материјала бр.404-4/2018, 

ев.број јнмв- д-1.1.1/2018 
Назив и ознака из општег речника набавке: 30192000 п.канц.материјал и др. о. 

СТР“СМП“,Радничка 1,Лесковац чија је понуда, број 03/2018, од 09.02.2018.  године,  код 
наручиоца заведена под бројем: 04- 36 од 09.02.2018. године, благовремена, одговарајућа, 
прихватљива и најповољнија, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор, за укупан 
износ од 526.732.00 динара. Без Пдв-а. 632.042,40 динара са ПДВ-ом. 
 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 404-4-7/2017 од 09.02.2018 године који је 
сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: 02-15 од 26.01.2018. године.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Наручилац је дана 26.01.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности добра- Набавка канцеларијског материјала бр.404-4/2018, 

ев.број јнмв- д-1.1.1/2018 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници 
наручиоца. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 404-4-6/2017 од 09.02.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 404-4-7/2018 од 
09.02.2018.године који је наручилац усвојио. 
 
1. Предмет јавне набавке су добра- Набавка канцеларијског материјала бр.404-4/2018, 

ев.број јнмв- д-1.1.1/2018 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  30192000 п.канц.материјал и др. о 
2. Јавна набавка услуга је евидентирана под редним бројем у-1.1.1 /2018.годину. 

3. Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена Одлуком о буџету општине 
Власотинце за 2018.годину(„Сл. Гласник града Лесковца“, бр. 26/2017.)., функција-426, а 

набавка је предвиђена у  Плану набавки за 2018 годину 01бр. 404-1/18 од 
08.01.2018.године, у Табели 1у делу "ЈАВНЕ НАБАВКЕ-добра под редним бројем 

1.1.1/2018.. 
4. Процењена вредност предметне јавне набавке износи 533.333,33 динара без ПДВ-а. 
5. Разлози и околности које оправдавају примену поступка (ако је спроведен поступак који 
није отворен или рестриктивни поступак): висина средстава. . 
6. Основни подаци о наручиоцу са којим се поступак јавне набавке спроводи заједно у 
складу са чланом 50. Закона: нема. 
ПОНУДЕ:5 

Р. Бр.  Број под 
којим је 
понуда 

заведена  

 
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

 
Датум 

пријема  

 
Час 

пријема  

1 
 

 04-.31 P.d.Broker doo, Мајаковског 95, Ниш 08.02.2018  10,45 

2 04-33 Bigz Office Group doo.Булевара 
војводе Мишића 17, 11040 Београд 

08.02.2018 12,45 

3 04-34 „FAKTOR“D.O.O,Šumadijska 44 Niš 08.02.2018 12.45 



 
2 

 

4 04-35 Grafolist d.o.o,ul,Мајаковског97,lokal u 
prizemlju-27,Niš 

08.02.2018 12.45 

5 04-36 СТР“СМП“,Радничка 1,Лесковац 09.02.2018 09.38 
1 

Р. бр.  Број под 
којим је 
понуда 

заведена  

 
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

 
Датум 

пријема  

 
Час 

пријема  

1 
 

 04-.31 P.d.Broker doo, Мајаковског 95, Ниш 08.02.2018  10,45 

 
Понуда поднета: самостално  
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 556.649,50 динара 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:667.979,40 динара 
Рок важења понуде:60 дана 
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема 
Елементи критеријума који се могу нумерички  исказати: нема 
Уочени недостаци у понуди: прелази процењену вредност. 

2 
Р. бр.  Број под 

којим је 
понуда 

заведена  

 
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

 
Датум 

пријема  

 
Час 

пријема  

2 04-33 Bigz Office Group doo.Булевара 
војводе Мишића 17, 11040 Београд 

08.02.2018 12,45 

 
Понуда поднета: самостално  
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 605.055,90 динара 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:726.067,08 динара 
Рок важења понуде:60 дана 
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема 
Елементи критеријума који се могу нумерички  исказати: нема 
Уочени недостаци у понуди: прелази процењену вредност. 

3 
Р. бр.  Број под 

којим је 
понуда 

заведена  

 
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

 
Датум 

пријема  

 
Час 

пријема  

3 04-34 „FAKTOR“D.O.O,Šumadijska 44 Niš 
 

08.02.2018 12.45 

 
Понуда поднета: самостално  
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 573.007,00 динара 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:687.608,40 динара 
Рок важења понуде:60 дана 
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема 
Елементи критеријума који се могу нумерички  исказати: нема 
Уочени недостаци у понуди: прелази процењену вредност. 
4 

Р. бр.  Број под 
којим је 
понуда 

заведена  

 
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

 
Датум 

пријема  

 
Час 

пријема  

4 04-35 Grafolist d.o.o,ul,Мајаковског97,lokal u 
prizemlju-27,Niš 

08.02.2018 12.45 

 
Понуда поднета: самостално  



 
3 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 559.808,10 динара 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:671.769,72 динара 
Рок важења понуде:60 дана 
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема 
Елементи критеријума који се могу нумерички  исказати: нема 
Уочени недостаци у понуди: прелази процењену вредност. 

5 
Р. бр.  Број под 

којим је 
понуда 

заведена  

 
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

 
Датум 

пријема  

 
Час 

пријема  

5 04-36 СТР“СМП“,Радничка 1,Лесковац 09.02.2018 09.38 

 
Понуда поднета: самостално  
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 526.732,00 динара 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:632.042,40 динара 
Рок важења понуде:60 дана 
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема 
Елементи критеријума који се могу нумерички  исказати: нема 
Уочени недостаци у понуди: нема.. 
7. Уочени недостаци у понудама су наведени за сваку понуду појединачно,примедбе 
представника понуђача: да. 
8. Уочени недостаци у понудама су наведени за сваку понуду појединачно-прелазе 
процењену вредност. 
9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

процењена вредност је 533.333,33 динара без ПДВ-а, прелазе износ процењене вредности, 

P.d.Broker doo, Мајаковског 95, Ниш-је понудио 556.649,50 

Bigz Office Group doo.Булевара војводе Мишића 17, 11040 Београд-је понудио 605.055,90 

„FAKTOR“D.O.O,Šumadijska 44 Niš-је понудио 573.007,00 

Grafolist d.o.o,ul,Мајаковског97,lokal u prizemlju-27,Niš-је понудио 559.808,10 

10. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена:није. 
11. Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали 

подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним 
поступцима обезбеди конкуренција у поступку: није. 
12. Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима 

који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена 
вредност: нису. 
13. Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом 
критеријума „Најнижа цена“.  

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 
 

Редни 
број 
на 

ранг 
листи 

 
 

Назив понуђача 

понуђена 
цена 

 

Ако су две 
понуде 
исте- 
нису 

Најповољнија понуда 

1. СТР“СМП“,Радничка 1, 
Лесковац 

526.732,00 
динара 

 СТР“СМП“,Радничка 
1,Лесковац 

 
14. Понуђач којем се додељјује уговор:  

 Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача СТР“СМП“,Радничка 
1,Лесковац, код наручиоца заведена под бројем: 04-36 од 09.02.2018 године, благовремена, 
одговарајућа, прихватљива и најповољнија, те предлаже наручиоцу да њему додели 
уговор.  
15. Подизвођач:нема. 

. 
 



 
4 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних 
набавки,. 

 

Доставити: НАЧЕЛНИцА ОПШТИНЕ 

-На Порталу јавних набавки и сајту општине Драгана Митковић 
 
 

 
 

 
 

 

 


