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                       Република Србија 

      ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

                    Су IV бр. 22-22/2019-19 

                      29.07.2019. године 

                          Б е о г р а д 

 

На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15, 

68/15), председник Другог основног суда у Београду, судија Татјана Јеремић, доноси 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

за јавну набавку добара – набавка штампаних образаца 

 за потребе Другог основног суда у Београду број ЈНМВ 06/19 

 

Уговор за набавку добара штампаних образаца додељује се понуђачу „Marcom trade“ д.о.о. из Новог 

Београда, ул. Нехруова бр.80 који је доставио понуду број 100 од 18.07.2019. године, са понуђеном 

ценом у износу од 764.030,00 динара без ПДВ-а, односно укупно са ПДВ-ом 917.592,00 динара. 

 

Образложење 

  

 

На основу Oдлуке о покретању поступка Су IV бр. 22-22/2019 од 08.07.2019. године покренут је 

поступак јавне набавке добара штампаних образаца за потребе Другог основног суда у Београду број 

ЈНМВ 06/19.  

 

1.  Назив, ознака из општег речника набавке и процењена вредност јавне набавке:   

- Набавка добара штампаних образаца за потребе Другог основног суда у Београду  

   број ЈНМВ 06/19; 

- Ознака из општег речника набавке: 22000000-0 – штампани материјал и сродни производи 

- Процењена вредност јавне набавке је 1.400.000,00 динара без ПДВ-а.   

- Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама 

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

У складу са решењем председникa суда о формирању Комисије за набавку добара штампаних образаца, 

Су IV бр. 22-22/2019-1 од 08.07.2019. године, Други основни суд у Београду је дана 11.07.2019. године 

објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на својој интернет страници и на 

Порталу јавних набавки.  

 

2.   До задњег рока и часа за достављање понуда, односно до 19.07.2019. године - до 11:00 часова, 

примљене су понуде следећих понуђача и то: 

 

Ред. 

број 

Број под којим је понуда 

заведена, односно шифра 

понуђача 

Назив понуђача, место Датум пријема 
Час 

пријема 

1. Су IV бр. 22-22/2019-5 „Beti“ д.о.о., Ваљево  17.07.2019. 11:10 
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2. Су IV бр. 22-22/2019-6 
„Механограф-ЈУ“ д.о.о., 

Нови Београд 
19.07.2019. 10:25 

3. Су IV бр. 22-22/2019-7 
Штампарија „Кобдом“ д.о.о., 

Ковин 
19.07.2019. 10:41 

4. Су IV бр. 22-22/2019-8 
„Marcom trade“ д.о.о., 

Нови Београд 
19.07.2019. 10:46 

 

 

3. Неблаговремених понуда није било. 

 

Комисија је 19.07.2019. у 12:00 часова спровела поступак отварања понуда и сачинила Записник који су 

потписали чланови Комисије за спровођење поступка набавке и овлашћени представници присутних 

понуђача „Кобдом“ д.о.о. из Ковина и „Marcom trade“, д.о.о. из Новог Београда. 

Други основни суд у Београду је 19.07.2019. године послао електронском поштом потписан записник 

осталим понуђачима који су доставили понуде, а нису присуствовали јавном отварању понуда. 

 

Елементи примљених понуда: 

Ред. 

број 

Назив понуђача, 

место 

Цена понуде без 

ПДВ-а 

Цена понуде са 

ПДВ-ом 

Рок 

испоруке 

добара 

Рок за 

решавање 

рекламације 

Рок важења 

понуде  

1. 
„Beti“ д.о.о., 

Ваљево 
931.280,00 1.117.536,00 7 дана 5 дана 30 дана 

2. 

„Механограф-

ЈУ“ д.о.о., 

Нови Београд 

1.172.760,00  1.407.312,00 7 дана 5 дана 30 дана 

3. 
Штампарија 

„Кобдом“, Ковин 
1.157.315,00 1.388.778,00   7 дана 5 дана 30 дана 

4. 

„Marcom trade“, 

д.о.о. 

Нови Београд 

757.347,00 908.816,40 7 дана 5 дана 31 дан 

 

4. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

5. Комисија за спровођење поступка је извршила стручну оцену понуда са елементима понуда од 

понуђача који је доставио понуду за набавку добара штампаних образаца и то: 

 

5.1  Понуда понуђача „Beti“ д.о.о., Ваљево број 59/19 од 17.07.2019.године, по укупно понуђеној цени 

од 931.280,00 динара без ПДВ-а, односно 1.117.536,00 динара са ПДВ-ом, роком испоруке добара од 5 

дана, роком за решавање рекламације од 5 дана и роком важења понуде 30 дана, је благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. 

 

Вршењем рачунске контроле, Комисија за јавну набавку је у напред наведеној понуди, уочила рачунске 

грешке и то у Обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене 

цене, код ставке број 53 - позив за поступак медијације, у колони која се односи на јединичну цену са 

ПДВ-ом где је уписан износ од 0,396 динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом 

утврдила да треба да стоји износ од 0,40 динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ 

од 1.980,00 динара, треба да стоји износ од 2.000,00 динара. 
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У складу са наведеном рачунском грешком, у обрасцу структуре понуђене цене на страни 20/29 у 

колони УКУПНО са ПДВ-ом погрешно је исказана укупна цена са ПДВ-ом за све ставке у износу од 

1.117.536,00 динара, док је Комисија за јавну набавку приликом рачунске контроле установила да треба 

да стоји износ од 1.117.556,00 динара.  

 

Надаље, у складу са наведеном рачунском грешком Комисија за јавну набавку је утврдила да је 

погрешно исказана укупна цена свих ставки са ПДВ-ом у износу од 1.117.536,00 динара на страни 20/29 

конкурсне документације и испод табеле обрасца структуре понуђене цене, те да укупна цена свих 

ставки без ПДВ-а треба да буде 1.117.556,00 динара.  

 

Имајући у виду одредбе члана 93 став 1, 3 и 4 Закона о јавним набавкама, Други основни суд као 

наручилац, дана 22.07.2019.године путем електронске поште, обратио се понуђачу „Beti“ д.о.о. из 

Ваљева са захтевом за давање сагласности за исправку рачунских грешака, на који је понуђач 

благовремено дана 23.07.2019.године дао сагласност путем електронске поште која је код наручиоца 

заведена под бројем IV Су 22-22-2019/15 дана 23.07.2019.године и која чини саставни део извештаја. 

 

Комисија за јавну набавку је вршењем стручне оцене понуде утврдила да је понуђач „Beti“ д.о.о. из 

Ваљева у својој понуди у складу са чланом 77 став 3 Закона о јавним набавкама доставио доказе да 

испуњава обавезне услове предвиђене Законом и конкурсном документацијом. 

 

5.2 Понуда понуђача „Механограф-ЈУ“ д.о.о., Нови Београд, број 49/19 од 17.07.2019.године, по 

укупно понуђеној цени од 1.172.760,00 динара без ПДВ-а, односно 1.407.312,00 динара са ПДВ-ом, 

роком испоруке добара од 5 дана, роком за решавање рекламације од 5 дана и роком важења понуде 30 

дана, је благовремена, неодговарајућа и неприхватљива у складу са одредбом члана 93 став 6, члана 

3 став 1 тачка 32 и 33 и члана 106 став 5 Закона о јавним набавкама. 

 

Вршењем рачунске контроле, Комисија за јавну набавку је у напред наведеној понуди, уочила рачунске 

грешке и то у обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене 

цене, код ставке број 43 – позив за сведока Ки, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом 

где је уписан износ од 0,504 динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да 

треба да стоји износ од 0,50 динара, а у колони која се односи на укупну цену са ПДВ-ом где је уписан 

износ од 3.024,00,00 динара, треба да стоји износ од 3.000,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 50 – позив за припремно рочиште П, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом 

где је уписан износ од 0,384 динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да 

треба да стоји износ од 0,38 динара, а у колони која се односи на укупну цену са ПДВ-ом где је уписан 

износ од 2.688,00 динара, треба да стоји износ од 2.660,00 динара; 

 

У складу са наведеном рачунском грешком, у обрасцу структуре понуђене цене на страни 20/29 у 

колони УКУПНО са ПДВ-ом погрешно је исказана укупна цена са ПДВ-ом за све ставке у износу од 

1.407.312,00 динара, док је Комисија за јавну набавку приликом рачунске контроле установила да треба 

да стоји износ од 1.407.260,00 динара; 

 

Надаље, у складу са наведеном рачунском грешком Комисија за јавну набавку је утврдила да је 

погрешно исказана укупна цена свих ставки са ПДВ-ом у износу од 1.407.312,00 динара на страни 20/29 

конкурсне документације и испод табеле обрасца структуре понуђене цене, те да укупна цена свих 

ставки без ПДВ-а треба да буде 1.407.260,00 динара. 

 

У моделу уговора на страни 27/29 у првом ставу члана 2, у другом реду, наведена је укупна уговорена 

цена од 1.407.312,00 динара са ПДВ-ом, док је у складу са горе наведеним рачунским грешкама 

Комисија за јавну набавку установила да треба да стоји износ од 1.407.260,00 динара са ПДВ-ом. 
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Имајући у виду одредбе члана 93 став 1, 3 и 4 Закона о јавним набавкама Други основни суд као 

наручилац се дана 22.07.2019.године путем електронске поште обратио понуђачу „Механограф-ЈУ“ 

д.о.о., Нови Београд са захтевом за давање сагласности за исправку рачунских грешака, на који је 

понуђач није дао сагласност у остављеном року, те се наведена понуда одбија као неприхватљива у 

складу са чланом 93 став 6 Закона о јавним набавкама. 

 

Комисија за јавну набавку је вршењем стручне оцене понуде утврдила да је понуђач „Механограф-ЈУ“ 

д.о.о. из Новог Београда у својој понуди у складу са чланом 77 став 3 Закона о јавним набавкама 

доставио доказе да испуњава обавезне услове предвиђене Законом и конкурсном документацијом, као и 

извод из АПР-а и решење о упису у регистар понуђача, 

 

5.3 Понуда понуђача „Кобдом“ д.о.о., Ковин број 17-07/19 од 17.07.2019.године, по укупно понуђеној 

цени од 1.157.315,00 динара без ПДВ-а, односно 1.388.778,00 динара са ПДВ-ом, роком испоруке 

добара од 5 дана, роком за решавање рекламације од 5 дана и роком важења понуде 30 дана, је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Вршењем рачунске контроле, Комисија за јавну набавку је у напред наведеној понуди, уочила рачунске 

грешке и то у обрасцу структуре понуђене цене на страни 18/29, у табели обрасца структуре понуђене 

цене, код ставке број 3 – доставница бела А5 са штампом, у колони која се односи на укупну цену са 

ПДВ-ом где је уписан износ од 312,00 динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом и 

рачунском операцијом множења јединичне цене са ПДВ-ом 0,31 и количином од 1.000 комада утврдила 

да треба да стоји износ од 310 динара. 

 

У складу са наведеном рачунском грешком, у обрасцу структуре понуђене цене на страни 20/29 у 

колони УКУПНО са ПДВ-ом погрешно је исказана укупна цена са ПДВ-ом за све ставке у износу од 

1.388.778,00 динара, док је Комисија за јавну набавку приликом рачунске контроле установила да треба 

да стоји износ од 1.388.776,00 динара. 

 

Надаље, у складу са наведеном рачунском грешком Комисија за јавну набавку је утврдила да је 

погрешно исказана укупна цена свих ставки са ПДВ-ом у износу од 1.388.778,00 динара на страни 20/29 

конкурсне документације и испод табеле обрасца структуре понуђене цене, те да укупна цена свих 

ставки без ПДВ-а треба да буде 1.388.776,00 динара. 

 

У моделу уговора на страни 27/29 у првом ставу члана 2, у другом реду, наведена је укупна уговорена 

цена од 1.388.778,00 динра са ПДВ-ом, док је у складу са горе наведеним рачунским грешкама 

Комисија за јавну набавку установила да треба да стоји износ од 1.388.776,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Имајући у виду одредбе члана 93 став 1, 3 и 4 Закона о јавним набавкама, Други основни суд као 

наручилац се дана 22.07.2019.године путем електронске поште обратио понуђачу „Кобдом“ д.о.о., 

Ковинса захтевом за давање сагласности за исправку рачунских грешака, на који је понуђач 

благовремено дана 23.07.2019.године дао сагласност путем електронске поште која је код наручиоца 

заведена под бројем IV Су 22-22-2019/16 дана 23.07.2019.године и која чини саставни део извештаја. 

 

Комисија за јавну набавку је вршењем стручне оцене понуде утврдила да је понуђач „Кобдом“ д.о.о. из 

Ковина у својој понуди у складу са чланом 77 став 3 Закона о јавним набавкама доставио доказе да 

испуњава обавезне услове предвиђене Законом и конкурсном документацијом. 

 

5.4 Понуда понуђача „Marcom trade“, д.о.о., Нови Београд број 100 од 18.07.2019.године, по укупно 

понуђеној цени од 757.347,00 динара без ПДВ-а, односно 908.816,40 динара са ПДВ-ом, роком 

испоруке добара од 5 дана, роком за решавање рекламације од 5 дана и роком важења понуде 31 дан, је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
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Вршењем стручне оцене и рачунске контоле наведене понуде, Комисија за јавну набавку је утврдила 

следеће недостатке: у понуди, у обрасцу структуре понуђене цене на страни 18/29, код ставке број 3 – 

доставнице беле А5 са штампом, вршено је бељење коректором без парафа овлашћеног лица 

понуђача за јединичну цену без ПДВ-а, јединичну цену са ПДВ-ом, укупну цену без ПДВ-а и укупну 

цену без ПДВ-а, па су преко бељеног текста уписане цене, те да наведена исправка није парафирана од 

стране понуђача, иако у конкурсној документацији на страни број 8/29 , у 25. и 26. реду јасно стоји да 

се обрасци из конкурсне документације попуњавају читко, није дозвољено попуњавање графитном 

оловком, свако бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 

 

У понуди, у обрасцу структуре понуђене цене на страни 18/29, код ставке број 17 – књига контролник 

приведених лица код истражног судије, вршено је бељење коректором без парафа овлашћеног лица 

понуђача за јединичну цену са ПДВ-ом, па је преко бељеног текста уписана цена без парафа, те да 

наведне исправке нису парафиране од стране понуђача, иако у конкурсној документацији на страни 

број 8/29 , у 25. и 26. реду јасно стоји да се обрасци из конкурсне документације попуњавају читко, није 

дозвољено попуњавање графитном оловком, свако бељење или подебљавање мора се парафирати и 

оверити од стране понуђача; 

 

У понуди, у обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, код ставке број 24 – молба за издавање 

КУ уверења, вршено је бељење коректором без парафа овлашћеног лица понуђача за јединичну 

цену без ПДВ-а, па је преко бељеног текста уписана цена, те да наведена исправка није парафирана од 

стране понуђача, иако у конкурсној документацији на страни број 8/29 , у 25. и 26. реду јасно стоји да 

се обрасци из конкурсне документације попуњавају читко, није дозвољено попуњавање графитном 

оловком, свако бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 

 

Даљом контролом, утврђено је да је понуђач у понуди у обрасцу структуре понуђене цене на страни 

18/29 за ставку број 22- лепезе-лепенке навео понуђену јединичну цену без ПДВ-а у износу од 0,80 

динара, односно јединичну цену са ПДВ-м у износу од 0,96 динара док су тржишне цене лепеза 

добијене испитивањем тржишта путем интернет страница потенцијалних понуђача, као и понуђене 

цене осталих понуђача у овој јавној набавци најмање два односно три пута више у односу на ту 

понуђену цену. Комисија је заузела став да наведена понуђена цена за лепезе у поменутом износу 

значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену, као и у односу на понуде осталих понуђача 

који учествују у овој јавној набавци и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

поменутим условима, а све у смислу члана 92 став 2 Закона о јавним набавкама и члана 93 став 1 

Закона о јавним набавкама. 

 

Рачунском контролом понуде, Комисија за јавну набавку утврдила је следеће рачунске грешке:  

 

Упонуди, у обрасцу структуре понуђене цене на страни 18/29, у табели обрасца структуре понуђене 

цене, код ставке број 3, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 

0,432 динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 

0,43 динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 432,00 динара, треба да стоји 

износ од 430,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 18/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 4, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,432 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,43 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 432,00 динара, треба да стоји износ 

од 430,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 18/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 6, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,864 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,86 
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динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 8.640,00 динара, треба да стоји износ 

од 8.600,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 18/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 7, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,864 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,86 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 2.592,00 динара, треба да стоји износ 

од 2.580,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 24, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 22.800,00 динара, треба да стоји 

износ од 23.000,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 25, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 1.140,00 динара, треба да стоји износ 

од 1.150,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 26, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,864 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,86 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 3.456,00 динара, треба да стоји износ 

од 3.440,00 динара 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 28, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 6.840,00 динара, треба да стоји износ 

од 6.900,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 29, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 3.876,00 динара, треба да стоји износ 

од 3.910,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 45, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 9.120,00 динара, треба да стоји износ 

од 9.200,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 48, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 4.560,00 динара, треба да стоји износ 

од 4.600,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 50, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 
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динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 3.192,00 динара, треба да стоји износ 

од 3.220,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 51, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 2.280,00 динара, треба да стоји износ 

од 2.300,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 53, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 2.280,00 динара, треба да стоји износ 

од 2.300,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 54, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 2.280,00 динара, треба да стоји износ 

од 2.300,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 19/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 55, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,456 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,46 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 2.280,00 динара, треба да стоји износ 

од 2.300,00 динара; 

 

У обрасцу структуре понуђене цене на страни 20/29, у табели обрасца структуре понуђене цене, код 

ставке број 57, у колони која се односи на јединичну цену са ПДВ-ом где је уписан износ од 0,864 

динара, Комисија за јавну набавку је рачунском контролом утврдила да треба да стоји износ од 0,86 

динара, а у колони укупна цена са ПДВ-ом где је уписан износ од 1.728,00 динара, треба да стоји износ 

од 1.720,00 динара; 

 

У понуди на страни 20/29, у тексту испод табеле обрасца структуре понуђене цене, у првом реду, 

погрешно је исказана УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а за све ставке у износу од 757.347,00 динара, док је 

Комисија за јавну набавку рачунском операцијом сабирања свих појединачних укупних цена без ПДВ-а 

утврдила да треба да стоји износ од 764.030,00 динара; 

 

У складу са наведеним рачунским грешкама, у понуди на страни 20/29 у тексту испод табеле обрасца 

структуре понуђене цене, у другом реду, погрешно је исказана УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом за све 

ставке у износу од 908.816,40 динара, док је Комисија за јавну набавку приликом рачунске контроле и 

рачунском операцијом сабирања свих понуђених појединачних укупних цена са ПДВ-ом (које су 

исправљене) установила да треба да стоји износ од 917.592,00 динара; 

 

Имајући у виду све горе наведене утврђене недостатке и наведене рачунске грешке у понуди понуђача 

„Marcom trade“ д.о.о., Нови Београд и одредбе члана 93 став 1 и 3 и члана 92 став 3 Закона о јавним 

набавкама, Други основни суд у Београду, као наручилац, дана 23.07.2019.године електронским путем 

обратио се наведеном понуђачу са захтевом да се, у року од 2 дана од дана пријема дописа, изјасни о 

утврђеним недостацима како би Комисија могда да утврди стварну садржину понуде и упореди је са 

другим понудама, и то давањем додатног објашњења везано за исправљање цена у понуди и брисање 

белилом без парафа овлашћеног лица, детаљног образложења понуђене цене за ставку лепеза, као и 
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изјашњењем да ли понуђач даје сагласност за исправку рачунских грешака у понуди и то њеним 

прецизним навођењем.   

 

Дана 25.07.2019.године понуђач је благовремено упутио допис путем електронске поште који је код 

наручиоца заведен под бројем IV Су 22-22-2019/17 дана 25.07.2019.године и који чини саставни део 

извештаја. 

 

Понуђач је потврдио понуђену уписану цену након претходног бељења коректором за ставку број 3  и  

то јединичну цену са и без ПДВ-а и укупну цену са и без ПДВ-а, за ставку број 17 јединичну цену са  

ПДВ-ом и за ставку број 24 јединичну цену без ПДВ-а. 

 

Понуђач се, у свом допису, дајући детаљно образложење понуђене цене за ставку број 22 – лепезе, 

изјаснио да је за израду једну лепезе потребно материјала 0,59 дин/ком. – 0,69дин/ком., у зависности од 

граматуре папира 60гр или 70гр, под условом да се папир купује у пуном табаку А или Б формату, што 

је мало вероватно, при чему се приликом формирања цена узимају се у обзир горње вредности. Даље је 

истакао да се лепезе у великом проценту раде од отпада који настаје приликом обрезивања или 

форматирања папира и који завршава на отпадима по цени од 7-9 дин./кг. Навео је да понуђачи који 

учествују на тендерима које расписују правосудни органи такав отпад чувају јер се само судовима 

такав производ – лепеза може продати. Поређења ради, цена офсетне хартије у табаку је 110дин/кг, а 

отпадног папира 9дин./кг. Истакао је да на формирање цене утиче и број сати мануелног рада што цену 

чини реалном између 1.6-1.9дин./ком. Образлажући понуђену цену, истакао је да се чувају шлајфне 

управо ради јавних набавки судова, нарочито када су у питању тиражи ове величине, те је свака цена 

преко 2,00 дин./ком нереална цена. Такође, истакао је да је предвиђена понуђена цена за ову ставку 

требало да буде 1,30 дин./ком односно 1,56 дин./ком али је уписан износ од 0,80дин./ком односно 

0,96дин./ком, те уколико наручилац прихвати грешку врши корекцију цене у наведеном износу, у 

супротном, остаје при уписаној цени за лепезе. 

 

Изјашњавајући се о рачунским грешкама наведеним у тачкама 5 до 23, понуђач је дао сагласност да се 

изврши исправка свих утврђених рачунских грешака, појединачно по ставкама и укупно за све ставке 

са и без ПДВ-а, те у том смислу укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 764.030,00 динара, односно 

917.592,00 динара са ПД В-ом. 

 

Комисија за јавну набавку је, ценећи додатно објашњење понуђача везано за бељење белилом и 

уписивање исправљених цена без парафа овлашћеног лица, прихватила наводе понуђача којим су 

потврђене цене које су уписане након претходног бељења коректором и исте узела у обзиром приликом 

стручне оцене понуде. 

 

Надаље, ценећи наводе понуђача везане за детаљно образложење понуђене цене за ставку лепеза у 

складу са чланом 92 став 3 и 4 ЗЈН, Комисија за јавну набавку је заузела следећи став: 

 

Поступајући у складу са чланом 92 став 3 и 5 ЗЈН, Комисија је најпре извршила проверу структуре и 

елемената који утичу на формирање цене лепезе на тржишту путем интернета преко потенцијалних 

понуђача и упоређивањем цена и прихватила изјашњење понуђача о структури понуђене цене и 

елементима који утичу на формирање цене, а нарочито ценила чињеницу да исти чувају шлајфне и 

отпад који настаје приликом обрезивања и форматирања папира управо за израду лепеза које 

правосудни органи траже у јавним набавкама штампаних образаца у великом тиражу. Понуђач не 

производи лепезе од офсет хартије у табаку чија је цена 110 дин./кг већ од наведеног отпадног папира 

чија је цена 9 дин./кг, има на лагеру велике количине потребног репроматеријала за израду лепеза што 

оправдава понуђену цену која је нижа од цена осталих понуђача због велике разлике у цени 

репроматеријала и отклања сумњу у могућност изршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима. На формирање цене, поред цене материјала утиче и мануелни рад што цену чини реалном 

између 1,6 и 1,9 дин./ком., али имајући у виду велике количине материјала који понуђач има на лагеру, 
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Комисија заузима став да је ниже понуђена цена оправдана због постојања изузетно повољних услова 

који понуђачу стоје на располагању за израду лепеза.  

 

Комисија није прихватила наводе понуђача о томе да је предвиђена цена за ставку лепеза требало да 

буде 1,30дин./ком. без ПДВ-а, односно 1,56 ди./ком. са ПДВ-ом, те да не може да објасни и не зна како 

су у обрасцу структуре понуђене цене уписани износи од 0,80 дин./ком без ПДВ-а, односно 0,96 

дин./ком.са ПДВ-ом за ставку број  22.-лепезе, па у том смислу врши корекцију односно промену цене, 

јер и сам понуђач у свом изјашњењу наводи да је у питању КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ, што у овој фази 

поступка јавне набавке, односно у фази стручне оцене понуда није дозвољено. Конкурсном 

документацијом на страни 9/29 прецизно је наведено у којој фази поступка је могућа измена, допуна и 

опозив понуда и то:  

«Понуђач  може  у  року  за  подношење  понуде  да  измени,  допуни  или опозове своју понуду и то 

непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. Понуђач је дужан да јасно назначи који 

део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Други основни суд у Београду, 

Катанићева број 15, Београд-Врачар, приземље, шалтер пријема писмена наручиоца.„Измена понуде за 

јавну набавку добара штампаних образаца број ЈНМВ 06/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Како понуђач није извршио измену цене лепеза у фази у којој је то дозвољено конкурсном 

документацијом, а како се тражена корекција цене не може ценити као евентуална рачунска грешка или 

грешка у заокруживању децимала за коју врсту грешака би било дозвољено исправљање и то давањем 

сагласности за исправку рачунских грешака, то је Комисија заузела став да се корекција цене лепеза не 

може прихватити. 

 

Даље се изјашњавајући о наведеној цени, понуђач је истакао да уколико Комисија не прихвати 

корекцију цене, остају при уписаној цени од 0,80 дин./ком без ПДВ-а, односно 0,96 дин./ком.са ПДВ-ом 

за ставку број  22.-лепезе, те Комисија као меродавну цену за упоређивање са другим понудама узима 

уписану цену од 0,80 дин./ком без ПДВ-а, односно 0,96 дин./ком.са ПДВ-ом за ставку број  22.-лепезе 

уз претходно детаљно образложење оправданости и структуре исте. 

 

Комисија за јавну набавку је вршењем стручне оцене понуде утврдила да је понуђач „Marcom trade“ 

д.о.о. из Новог Београда у својој понуди у складу са чланом 77 став 3 Закона о јавним набавкама 

доставио доказе да испуњава обавезне услове предвиђене Законом и конкурсном документацијом. 

 

Сагласност за исправку рачунских грешака понуђача „Beti“ д.о.о., Ваљево, бр. Су IV 22-22-2019/15 од 

23.07.2019.године, сагласност за исправку рачунских грешака понуђача „Кобдом“ д.о.о., Ковин, бр. Су 

IV 22-22-2019/16 од 23.07.2019.године и допис са додатним објашњењем и давањем сагласности за 

исправку рачунских грешака понуђача „Marcom trade“ д.о.о. из Новог Београда, бр.Су IV 22-22-2019/17 

од 25.07.2019.године, чине саставни део овог извештаја.  

 

6. На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда и стручне оцене поднетих прихватљивих 

понуда, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање понуда по основу критеријума најнижа 

понуђена цена за набавку добара штампаних образаца, у складу са одредбом члана 107 став 2 Закона о 

јавним набавкама: 

 

Ранг Назив понуђача, место 
Укупан износ понуде 

без ПДВ-а 

Укупан износ 

понуде 

са ПДВ-ом 

1. 
„Marcom trade“ д.о.о.  

 

764.030,00  
917.592,00 

2. 
„Beti“ д.о.о., Ваљево  

 

931.280,00 
1.117.556,00 

  3. Штампарија „Кобдом“, Ковин  

 
1.157.315,00 1.388.776,00 
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На основу Извештаја комисије за спровођење поступка Су IV бр. 22-22/2019-18 од 29.07.2019. године, 

сагласности за исправку рачунских грешака понуђача „Бети“ д.оо из Ваљева Су IV бр. 22-22/2019-15 од 

23.07.2019. године, сагласности за исправку рачунских грешака понуђача „Кобдом“ д.о.о.из Ковина Су 

IV бр. 22-22/2019-16 од 23.07.2019. године и дописа са додатним објашњењем и сагласности за 

исправку рачунских грешака понуђача „Marcom trade“ д.о.о. из Новог Београда који чине саставни део 

извештаја, донета је Одлука да се уговор за набавку добара штампаних образаца додели понуђачу 

„Marcom trade“ д.о.о. из Новог Београда који је доставио понуду број 100 од 18.07.2019. године, са 

понуђеном ценом у износу од 764.030,00 динара без ПДВ-а, односно укупно са ПДВ-ом 917.592,00 

динара. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке може се наручиоцу  

поднети Захтев за заштиту права у року од  

5 дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници суда. 

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ                                                                                     

                                                                       СУДИЈА ТАТЈАНА ЈЕРЕМИЋ  

                                                          

                                                                        _______________________________________ 


