
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАД
Су VIII 383/2016
21.10.2016.године
Београд, Немањина 9

Апелациони суд у Београду, као Наручилац, након спроведеног поступка јавне набавке 
мале  вредности  број  3/2016, чији  је  предмет  услуга  штампања  образаца  за  потребе 
Апелационог суда у Београду и анализе Извештаја о стручној оцени понуда који је сачинила 
Комисија за јавну набавку  дана 20.10.2016.године,  на основу  чланова 106. став 1. тачка 5), 
107.  став  3.  и 108.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник  РС",  број  124/2012, 
14/2015, 68/2015), доноси

О Д Л У К У

У  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  број  3/2016,  чији  је  предмет  услуга 
штампања образаца за потребе Апелационог суда у Београду,  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ 
понуђачу: 

„Папир-граф“ Београд-Сремчица, Кир Јањина 12

О б р а з л о ж е њ е

Апелациони суд у Београду, као Наручилац, у складу са Одлуком о покретању јавне 
набавке  мале  вредности  Су  VIII  број  383/2016  од  24.03.2016.године  (исправљена 
27.09.2016.године), спровео је  поступак јавне набавке мале вредности број  3/2016, чији је 
предмет услуга штампања образаца за потребе Апелационог суда у Београду, назив и ознака 
из општег речника: 79820000-8 Услуге у вези са штампањем. Предметна јавна набавка је на 
период од једне године, а процењена вредност исте је 583.333,00 динара без ПДВ (700.000,00 
динара са ПДВ). Средства за ову намену су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 
2016.годину („Службени гласник'' РС број 103/15), раздео 6 - Високи савет судства, функција 
330, економска класификација 4234.

За  предметну  јавну  набавку  Наручилац  је  објавио  позив  за  подношење  понуде  и 
конкурсну документацију  на  Порталу јавних  набавки  и  интернет  страници Наручиоца,  а 
такође је упутио и позиве за подношење понуде следећим понуђачима: ''Графопромет'' д.о.о. 
Крагујевац, 19. октобра 2; ЈП „Службени гласник“ Штампарија Гласник Београд, Лазаревачки 
пут  13-15;  ''Боротехна'' д.о.о.  Београд,  Радомира  Марковића  22;  СЗР  ''Штампарија  С'' 
Батајница,  Севастократора  Дејана  34;  „Папирграф“  Београд-Сремчица  Кир  Јањина  12  и 
''Комазец'' д.о.о Инђија, Краља Петра првог бб.



Благовремено до 20.10.2016.године у 13.30 часова, понуду je доставиo понуђач:

Ред.б
р Назив или шифра     понуђача Понуда заведена под 

бројем Датум   пријема Час

1 2 3 4 5

1
„Папир-граф“

Београд-Сремчица
Кир Јањина 12

Су VIII 1409/16 19.10.2016.г. 12:29:00 поп.

Поступак отварања понуда је  спроведен дана  20.10.2016.године, са почетком у 14,00 
часова, у Апелационом суду у Београду, Немањина број 9, међуспрат, судница број 2. 

Из  Извештаја  Комисије  за  јавну  набавку  3/2016  Су  VIII  бр.383/2016   од 
20.10.2016.године, произилази да је током отварања приспеле понуде, истa прочитанa, као и 
докази  који  су  приложени  уз  њу,  па  је  констатовано  да  је  благовремена,  да  је  уз  њу 
достављена конкурсна документација која је састављена и попуњена у складу са прописима и 
садржи све што је  потребно,  да су достављени сви тражени узорци по спецификацији из 
конкурсне докуменације (17 комада) и да стога  испуњава све услове како би се приступило 
њеној каснијој детаљној анализи.

Такође,  из  предметног  извештаја  Комисије  произилази  и  то  да  је,  након  отварања 
понуде, констатовано да је понуђач за јавну набавку 3/2016, чији је предмет услуга штампања 
образаца за потребе Апелационог суда у Београду, понудио цену без ПДВ, како је приказано у 
табеларном прегледу:

Ред.
бр. Понуђач Број

понуде
Укупна понуђена 

цена без ПДВ Рок важења понуде

1
„Папир-граф“

Београд, Сремчица,
Кир Јањина 12

28/16 
од 20.10.16.

567.300,00
динара 90 дана

Даље,  према  поменутом  Извештају,  Комисија  за  јавну  набавку  3/2016 је,  након 
спроведеног поступка отварања понуде, приступила њеном детаљном разматрању и стручној 
оцени,  па је најпре проверила да ли достављена понуда  понуђача „Папир-граф“ Београд  - 
Сремчица испуњава све услове и захтеве прописане конкурсном документацијом Наручиоца, 
да ли је понуђач уз њу доставио све тражене узорке и да ли су исти саобразни моделима 
узорака Наручиоца,  након чега је утврдила  да  предметна понуда  садржи све што је било 
прописано конкурсном документацијом, да је прописно попуњена и да су уз њу достављени 
сви  тражени  узорци  по  спецификацији  из  конкурсне  докуменације  (17 комада),  који  су 
саобразни моделима узорака Наручиоца. При свему томе, Комисија је посебно имала у виду 
да  понуђач „Папир-граф“  Београд-Сремчица  није  приложио  стране  из  конкурсне 
документације  које  се  односе  на  опште  податке  у  вези  са  јавном набавком,  а  које  иначе 
сачињава Наручилац,  па  је  закључила да  то  не  представља формални недостатак понудe, 
с'обзиром да je на прописан начин попуниo све што је потребно у конкурсној документацији 
и то доставио у понуди, тако да то не утиче на исправност и потпуност понуде. Комисија је  
на  крају  понуду  понуђача „Папир-граф“  Београд-Сремчица  разматрала  са  аспекта 
критеријума  за  доделу  уговора -  ''најнижа  понуђена  цена'',  па  је  оценила  да  је  иста 
прихватљива  и  по  том  критеријуму,  при  чему  је  извршена  и  провера  новчаних  износа 
садржаних у истој и утврђено је да нема рачунских грешака. 



На основу тога,  Комисија за јавну набавку је у Извештају Су VIII број  383/2016   од 
20.10.2016.године, закључила да је приспела понуда исправна, прихватљива и одговарајућа, 
те да је прихватљива и са аспекта критеријума за доделу уговора – ''најнижа понуђена цена'', 
па је Наручиоцу предложила да се у поступку јавне набавке мале вредности 3/2016, чији је 
предмет услуга  штампања  образаца  за  потребе  Апелационог  суда  у  Београду,  као 
најповољнија изабере понуда понуђача „Папир-граф“ Београд-Сремчица, Кир Јањина 12 и да 
се у смислу члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама донесе одлука да се том понуђачу 
додели уговор.

Имајући у виду изнето, Апелациони суд у Београду је, као Наручилац, прихватио оцене 
Комисије за јавну набавку и предлог ком понуђачу треба доделити уговор, па је  на основу 
члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 
68/2015), у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  број  3/2016, чији  је  предмет  услуга 
штампања образаца за  потребе Апелационог суда у  Београду,  донео одлуку да  се уговор 
додели Понуђачу „Папир-граф“ Београд-Сремчица, Кир Јањина 12.

Због  свега  напред  изложеног,  на  основу  члана  108.  Закона  о  јавним  набавкама 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 68/2015), одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права Републичкој  комисији, 
предајом Наручиоцу у року од 5 дана, од дана пријема исте.

ПРЕДСЕДНИК СУДА 
 

Душко Миленковић


