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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
Су. VIII-41-4/18-13 
03.04.2018. године 

Ниш 
 

На основи чл.108. ст.1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' 
РС, бр.124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон и Извештаја о стручној оцени 
понуда број Су. VIII-41-4/18-12 од 03.04.2018. године, председник Апелационог суда 
у Нишу, као одговорно лице наручиоца, доноси  

 
О Д Л У К У  

  
I Додељује се уговор за набавку канцеларијског материјала за Партију 1 – 

оригинални или Lexmark корпоративни тонери понуђачу Предузеће за трговину, 
производњу и услуге ''Delfi Commerce'' доо, из Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 
127/7, ПИБ:100134507, Матични број:06755887.  

II Обуставља се поступак за Партију 2. 

 III Додељује се уговор за набавку канцеларијског материјала за Партију 3 –
репроизведени/еквивалентни/компатибилни тонери понуђачу Предузеће за 
производњу, трговину и услуге ''I&D COM'' доо, из Београда, ул. Вилине Воде бб, 
ПИБ:100040911, Матични број: 17327640.  

О б р а з л о ж е њ е 
 

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-канцеларијски 

материјал разврстан у три партије: Партија1 - оригинални тонери за ласерске 
штампаче и фотокопир апарате, Lexmark корпоративни тонерии и оригинал ваљци-
фотокондуктори за ласерске штампаче и фотокопир апарате,  Партија2 – оригинални 
тонери и бубњеви за телефакс апарате и Партија3 – 
репоизведени/компатибилни/еквивалентни тонери. Процењена вредност јавне 
набавке у укупном износу је 929.166,67 дин. без ПДВ-а, односно 1.115.000,00 дин. са 
ПДВ-ом. Разврстано по партијама: 

Партија 1 - 641.666,67 дин. без ПДВ-а (770.000,00 дин. са ПДВ-ом) 
Партија 2 -   12.5000,00 дин. без ПДВ-а (15.000,00 дин. са ПДВ-ом) 
Партија 3 - 275.000,00 дин. без ПДВ-а (330.000,00 дин. са ПДВ-ом) 

 
3. Вредновање и оцењивање понуда врши се на основу критеријума најнижа 

понуђена цена. 
          

4. Суд у раду користи штампаче Lexmark MS 410dn и Lexmark MS 510dn који 
су у гарантном року, због чега морају да користе оригиналне тонере произвођача 
уређаја. На интернет страници компаније Lexmark која је намењена за српско 
тржиште (http://www.lexmark.rs) комисија се обавестила о постојању оригиналних и 
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корпоративних тонера. Обзиром да појам ''корпоративни тонер'' није јасно описан 
на поменутој интернет страници, комисија се електронском поштом обратила 
компанији Lexmark и тражила појашњење термина ''корпоративни тонер''. На исти 
начин је добијено појашњење да су и корпоративни тонери у класи оригиналних 
тонера, па је сходно томе вршено оцењивање понуда датих за Партију 1 и Партију 3. 
Комплетна документација је у прилогу Извештаја о стручној оцени понуда и њен је 
саставни део. 
 

5.  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 4/18 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:  
 

- AMPHORA <ddobranic@amphorayu.com > и <office@amphorayu.com>; 
- Servis Sloga Niš <servissloga@ptt.rs>;  
- Broker <broker@medianis.net>; 
- Magenta <Office@magenta.rs> и < magenta@medianis.net > 
- Informatika <info@informatika.com>  и Igor.Stojkovic@informatika.com. 
 

Писаном поруком потврдили су пријем позива следећи позвани понуђачи: 
Драгомир Добранић, Игор Стојковић, Саша Лазић и ''Магента''. Сервис Слога није 
потврдио пријем позивног мејла, али је поставио питање у вези обима штампе за 
тонер СЕХV33. Одговор му је прослеђен у повратном мејлу и истовремено је 
постављен на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Апелационог суда. 

 
6. Отварању понуда нису присуствовали су овлашћени представници 

понуђача нити трећа лица:  
 
7. Благовремено до 29.03.2018. године до 13:00 часова у овај суд стигле су 

понуде следећих понуђача: 
 

Ред. 
бр. 

Бр. под којим је 
понуда заведена  Назив понуђача Датум 

пријема  
Час 

 пријема 

1 Су. VIII-41-4/18-6 МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО Ниш 27.03.2018. 10:55  

2 Су. VIII-41-4/18-7 ''I&D com'' д.о.о. Београд  28.03.2018. 08:09  

3 Су. VIII-41-4/18-8 ПД „Брокер“ ДОО Ниш  29.03.2018. 10:27  

4 Су. VIII-41-4/18-9 Delfi Commerce DOO Beograd  29.03.2018. 11:36  

5 Су. VIII-41-4/18-10 ''Сервис Слога'' ДОО  29.03.2018. 12:12  

 
7. Није било неблаговремених понуда. 
   
8.   Ковертиране понуде отваране су редоследом којим су пристигле:   
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- Редни број понуде :   1     
- Број под којим је понуда заведена :   Су. VIII-41-4/18-6   
- Назив понуђача :   ''MAGENTA DM PLUS'' ДОО Ниш   
- Рок важења понуде од дана отварања понуде је: _61__ дан. 
- Партије за које понуђач подноси понуду:  3_  
- Време испоруке добара након обавештења о тренутним потребама је:   3    дана. 
- Време за отклањање пријављених недостатака добара је:   2   дана.  
- Укупна цена тражених добара за Партију 3 без ПДВ-а је:  6.290,00    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. Непотпун Образац Спецификација канцеларијског материјала са нето 
ценом по комаду, недостаје прва страна (Образац 4) 

4. Модел уговора (Образац 5)  
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 
  

У складу са чл.106. Закона извршено је провера да ли понуда има битне 
недостатке, имајући у виду да је понуђач поднео понуду за Партију 3. Увидом у 
непотпуни Образац 4 утврђено је да недостаје прва страна обрасца, а да је присутна 
друга страна. Обзиром да се на другој страни Обрасца 4 налази Табела 9 за унос 
података из понуде за Партију 3, да су јасно и читко попуњени и да се могуће 
утврђивање стварне садржине понуде и упоређивање са другим понудама комисија је 
утврдила да понуда нема битних недостатака. 
 
Резиме: Благовремена понуда Су.бр.VIII-41-4/18-6 садржи сва документа тражена 
конкурсном документацијом, која су повезана јемствеником, попуњена, потписана и 
оверена печатом па је као таква одговарајућа понуда. 
 
Закључак: Одговарајућа понуда Су.бр.VIII-41-4/18-6 нема битних недостатака, не 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке, па је као таква прихватљива понуда за Партију 3. 

 
- Редни број понуде :   2   
- Број под којим је понуда заведена :   Су. VIII-41-4/18-7   
- Назив понуђача :    ''I&D COM'' д.о.о. Београд          
- Рок важења понуде од дана отварања понуде је:   60   дана 
- Партије за које понуђач подноси понуду: _ 3 _ 
- Време испоруке добара након обавештења о тренутним потребама је:   3     дана. 
- Време за отклањање пријављених недостатака добара је:   3    дана.  
- Укупна цена тражених добара за Партију 3 без ПДВ-а је:  5.900,00    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. Непотпун образац Спецификација канцеларијског материјала са нето ценом 
по комаду, недостаје прва страна  (Образац 4) 

4. Модел уговора (Образац 5) 
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5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 
 

Резиме: Благовремена понуда Су.бр.VIII-41-4/18-7 садржи сва документа тражена 
конкурсном документацијом, која су повезана јемствеником, попуњена, потписана и 
оверена печатом па је као таква одговарајућа понуда. 
 
Закључак: Одговарајућа понуда Су.бр.VIII-41-4/18-7 нема битних недостатака, не 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача, не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке, па је као таква прихватљива понуда за Партију 3. 

 
- Редни број понуде :   3    
- Број под којим је понуда заведена :   Су. VIII-41-4/18-8   
- Назив понуђача :   ''P.D. BROKER'' доо Ниш      
- Рок важења понуде од дана отварања понуде је:   60   дана 
- Партије за које понуђач подноси понуду: _3 _  
- Време испоруке добра након обавештења о тренутним потребама је:   3    дана. 
- Време за отклањање пријављених недостатака добра је:  2_  дана.  
- Укупна цена тражених добара за Партију 2 без ПДВ-а је: 6.500,00      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) 

6. Пуномоћје (Образац 8) 
 
Резиме: Благовремена понуда Су.бр.VIII-41-4/18-8 садржи сва документа тражена 
конкурсном документацијом, која су повезана јемствеником у целину, попуњена, 
потписана и оверена печатом па је као таква одговарајућа понуда. 
 

Закључак: Одговарајућа понуда Су.бр.VIII-41-4/18-8 нема битних недостатака, не 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача, не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке, па је као таква прихватљива понуда за Партију 3 
 
- Редни број понуде :   4    
- Број под којим је понуда заведена :   Су. VIII-41-4/18-9    
- Назив понуђача :   ''Delfi Commerce'' ДОО Београд   
- Рок важења понуде од дана отварања понуде је:  60     дана 
- Партије за које понуђач подноси понуду: _ 1__  
- Време испоруке добара након обавештења о тренутним потребама је:   3     дана. 
- Време за отклањање пријављених недостатака добара је:    3_  дана.  
- Укупна цена тражених добара за Партију 1 без ПДВ-а је:  71.800,00     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) 
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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) 
6. Изјава овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије на 

меморандуму дистрибутера, насловљену на наручиоца Апелациони суд у Нишу, са 
позивом за учешће у јавној набавци број 4/18, оверена печатом и потписана од стране 
одговорног лица којом се потврђује да је предузеће Comtrade Distribution д.о.о. 
ауторизовани дистрибутер и овлашћени продавац од стране произвођача 
оригиналних тонера на територији Републике Србије следећих робних марки: Canon, 
HP и Lexmark, као и да је предузеће DELFI COMMERCE Д.О.О. овлашћени дилер за 
оригиналне тонере наведених робних марки. 

На сајту компаније Lexmark на адреси: https://www.lexmark.com/sr_rs/contact-
lexmark/resellerinfo.html и компаније НР на адреси: https://locator.itcs.hp.com/rs/sr/?ml 
lang=sr-SR%20(1)&ml region=RS недвосмислено се може утврдити да је предузеће 
Comtrade Distribution овлашћени дистрибутер наведених компаније за територију 
Републике Србије. Наведена документа су одштампана, налазе се у прилогу 
Извештаја комисије и саставни су део извештаја. 

 
Резиме: Благовремена понуда Су.бр.VIII-41-4/18-9 садржи сва документа тражена 
конкурсном документацијом, која су повезана јемствеником, попуњена, потписана и 
оверена печатом па је као таква одговарајућа понуда. 
 
Закључак: Одговарајућа понуда Су.бр.VIII-41-4/18-9 нема битних недостатака, не 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке, па је као таква прихватљива понуда за Партију 1.  
  

- Редни број понуде :   5    
- Број под којим је понуда заведена :   Су. VIII-41-4/18-10   
- Назив понуђача :  ПД ''Сервис Слога'' ДОО  Ниш     
- Рок важења понуде од дана отварања понуде је:   70   дана 
- Партије за које понуђач подноси понуду: _1   
- Време испоруке добра након обавештења о тренутним потребама је:  3    дана. 
- Време за отклањање пријављених недостатака добра је:   3   дана.  
- Укупна цена тражених добара за Партију 1 без ПДВ-а је:  84.370,00    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 трошкова припреме понуде (Образац 6) 
6. Образац изјаве о независној понуди (Образац 7),  

 
У складу са чл.106. Закона извршено је провера да ли понуда има битне 

недостатке имајући у виду да документација није повезана. Утврђено је да у понуди 
недостаје потврда, гаранција или изјава овлашћеног дистрибутера за територију 
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Републике Србије на меморандуму дистрибутера, оверену печатом и потписана од 
стране овлашћеног лица, а као је тражено у тачки 5.2. Начин на који понуда мора да 
буде сачињена у Табели 1 ред. бр. 7. Наведена потврда детаљно је описана у 
Конкурсној документацији на стр.3 у наслову 1.3. Предмет јавне набавке  са 
поднасловом Оригинални тонери  у ставу б). 

 
Имајући у виду да документација није комплетна јер није достављен 

доказ којим се потврђује да је понуђач овлашћени продавац комисија је утврдила да 
понуда број 5 има битних недостатака и као таква је одбијена. 
 
Закључак: Благовремена понуда Су.бр.VIII-41-4/18-10 не садржи сва документа 
тражена конкурсном документацијом, због чега није могуће утврдити стварну 
садржину понуде нити је упоређивати са другим понудама, па је у складу са 
чл.106.ст.1.т.5) Закона понуда бр.5 одбијена због битних недостатка. 
 

9. На основу Записника о отварању понуда број Су.VIII-41-4/18-11 од 
29.03.2018. године Комисија је стручним оцењивањем и рангирањем исправних, 
одговарајућих и прихватљивих понуда, на основу критеријума најнижа понуђена 
цена, сачинила ранг листу за Партију 1 и Партију 3. 

 
Табела 1: Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума ''најнижа 

понуђена цена'' за Партију 1-оригинални тонери 

Р.бр. Назив понуђача Понуђена цена 
без ПДВ-а 

Понуђена цена 
са ПДВ-ом 

1. DELFI COMMERCE 71.800,00 86.160,00 
           

Табела 3: Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума ''најнижа 
понуђена цена'' за Партију 3-компатибилни тонери 

Р.бр. Назив понуђача Понуђена цена 
без ПДВ-а 

Понуђена цена 
са ПДВ-ом 

1. I&D COM 5.900,00 7.080,00 

2. MAGENTA 6.290,00 7.548,00 

3. BROKER 6.500,00 7.800,00 
         

9. Комисија је поднела Извештај о стручној оцени понуда 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 за Партију 1 додели понуђачу 
Предузеће за трговину, производњу и услуге ''Delfi Commerce'' д.о.о. са седиштем У 
Београду, у ул. Јурија Гагарина бр.122/7, Матични број:06755887, ПИБ:1000134507, 
за Партију 2 да обустави поступак, и да за Партију 3 додели уговор понуђачу 
Предузеће за производњу, трговину и услуге ''I&D COM'' д.о.о. са седиштем у Београду, 
у ул. Вилине Воде бб, Матични број:17327640, ПИБ:100040911. 

 
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 поновљеном поступку јавне 

набавке 4/17 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 
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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 4/18. 

 
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 


