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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
Су. VIII-41-2/18-10 
02.04.2018. године 

Ниш 
 

На основу чл.107. и чл. 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' 
РС, бр.124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, и на основу Извештаја комисије 
о стручној оцени понуда Су. VIII-41-2/18-9 од 30.03.2018. године, председник 
Апелационог суда у Нишу након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 
потрошног папирног канцеларијског материјала, која је у уписнику овог суда 
заведена под бројем Су. VIII-41-2/18, у име наручиоца Апелационог суда у Нишу 
доноси 

 
О Д Л У К У  

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку потрошног папирног канцеларијског 

материјала понуђачу Радња за трговину на велико и мало, производњу и услуге 
„SIGMA“, Драган Јовановић предузетник, из Ниша, ул. Деспота Ђурђа 2/5.    

   
Образложење 

 
1. Наручилац у овом поступку јавне набавке мале вредности је Апелациони 

суд у Нишу, ул. Војводе Путника бб. 
  
2.  Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добра-потрошног 

папирног канцеларијског материјала. Процењена вредност јавне набавке у укупном 
износу је 595.833,00 дин. без ПДВ-а, односно 715.000,00 дин. са ПДВ-ом.  

 
3. Вредновање и оцењивање понуда врши се на основу критеријума 

најнижа понуђена цена. 
   

4. Сходно чл. 39. ст.5, чл.55. ст.1 тач.2), чл. 57. ст.1. и чл. 60. ст.1. тач. 2) 
позив за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности број 2/18 заједно са 
конкурсном документацијом, дана 20.03.2018. године, постављени су на порталу 
Управе за јавне набавке и веб презентацији суда. Истог дана непосредан позив за 
учествовање у поступку предметне јавне набавке, заједно са конкурсном 
документацијом, упућен је путем електронске поште следећим потенцијалним 
понуђачима:  

- Danilo Petrovic <d.m.grafik@gmail.com>; 
- vpnis@stylos.rs <vpnis@stylos.rs>; 
- sigmasine@gmail.com <sigmasine@gmail.com>;  

 
Сви позиви су уредно примљени. Једино је позвани понуђач ''Д.М.ГРАФИК''  

писаном поруком потврдио пријем позива. 
 
5. Благовремено до 29.03.2018. године до 12:00 часова у овај суд стигла је 

понуда понуђача: 
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Ред. 
бр. 

Бр. под којим је 
понуда заведена  Назив понуђача Датум 

пријема  
Час 

 пријема 

1 Су. VIII-41-2/18-6 Радња за трговину на велико и мало производњу и 
услуге „SIGMA“, предузетник Драган Јовановић 29.03.2018. 11:32  

 
6. Неблаговремено, дана 29.03.2018. године у 12:04 часова, приспела је 

понуда понуђача Хијероглиф из Ниша, која је након окончања поступка отварања 
неотворена враћена присутном представнику Јовани Аранђеловић из Ниша. 

   
7. Ковертиране понуде отваране су редоследом којим су пристигле:   
    

- Редни број понуде :   1   
- Број под којим је понуда заведена :   Су. VIII-41-2/18-6  
- Назив понуђача: Радња за трговину на велико и мало производњу и услуге 

„SIGMA“, педузетник Драган Јовановић 
- Рок важења понуде од дана отварања понуде је: _60   дана. 
- Време испоруке добара након обавештења о тренутним потребама је:    1   дан. 
- Време за отклањање пријављених недостатака добара је:   1    дан.  
- Укупна цена тражених добара без ПДВ-а је:   1.940,00    дин. 
- У понуди су присутни следећа документа која су попуњена, потписана и оверена 

печатом:  

1. Образац изјаве о испуњењу услова за учешће у поступку јавне набавке 
(Образац 1) 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 
3. Образац Спецификација канцеларијског материјала са нето ценом по 

комаду (Образац 4) 
4. Модел уговора (Образац 5) 

5.  Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 
  

Резиме: Благовремена понуда Су.бр.VIII-41-2/18-6 садржи сва документа тражена 
конкурсном документацијом, која су попуњена, потписана и оверена печатом па је 
као таква одговарајућа понуда. 
 
Закључак: Одговарајућа понуда Су.бр.VIII-41-2/18-6 нема битних недостатака, не 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача, не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке, па је као таква прихватљива понуда. 

 
8. На основу Записника о отварању понуда број Су.VIII-41-2/18-9 од 

29.03.2018. године и понуде понуђача ''СИГМА'' Комисија је извршила стручну 
оцену понуде и оценила да је прибављена једна исправна, одговарајућа и 
прихватљивих понуда.  
           

9. Комисија је поднела Извештај о стручној оцени понуде и потврдила да су 
испуњени услови из чл. 107. Закона, па сходно изнетом предложила наручиоцу да у 
складу са чл.108. Закона Уговор о јавној набавци потрошног папирног 
канцеларијског материјала додели понуђачу Радња за трговину на велико и мало, 
производњу и услуге „SIGMA“, Драган Јовановић предузетник, из Ниша, ул. Деспота 
Ђурђа 2/5. 

 
Обзиром да је поднета само једна прихватљива понуда у складу са 

чк.112.ст.2.т5. Закона Комисија је потврдила да наручилац може да закључи уговор о 
јавној набавци пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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10. Имајући у виду Извештај који је саставила комисија за предметну јавну 

набавку уз примену критеријума најнижа понуђена цена, председник Апелационог 
суда у Нишу, у име наручиоца, донео је одлуку као у диспозитиву. 

                
11. У случају да понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке 2/18 

сматра да су му у овом поступку јавне набавке мале вредности повређена права, у 
року од 5 дана, може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а 
предаје га наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail uprava@ni.ap.sud.rs, факсом на број 018/282-250 или 
препорученом пошиљком са повратницом, на адресу ул. Војводе Путника бб 18106 
Ниш и Републичкој комисији за заштиту права, на адресу Немањина 22-26 11000 
Београд. 

 
Уз поднети захтев обавезно доставити доказ о извршеној уплати таксе на 

рачун буџета Републике Србије, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун бр.840-
30678845-06, шифра плаћања 253 или 153, са назнаком сврха уплате: Републичка 
административна такса за јавну набавку број 2/18. 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-171 

Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Линк са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm 
 

                                                                         В.ф. председника суда 
 
                                                                                   Драган Јоцић 


