
            
  Република Србија 

  Прекршајни суд у Београду 

  Су IV-22 71/2019 

  Дана 08.11.2019. године 

  ул. Устаничка бр. 14 

  Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке Су IV-22-70/2019 

од 07.11.2019.године, председник Прекршајног суда у Београду Оливера Ристановић, 

доноси дана 08.11.2019. године:  

О Д Л У К У 

о додели уговора у јавној набавци 7/2019.  

ПРЕКРШАЈНИ  СУД  У  БЕОГРАДУ, као наручилац, у поступку јавне набавке 

мале вредности ДОБАРА - 10 (десет) ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА, ознака из ОРН је 

30232110 – ласерски штампачи. Редни број јавне набавке у плану набавки: 7/2019, 

додељује уговор Привредном друштву „AIGO Business system“ Београд, Д.О.О. са 

седиштем у Београду, ул. Књегиње Зорке бр. 25-27 број 11а, ПИБ 105362637, матични 

број предузећа 20362472, у вредности од 120.00,00 динара без ПДВ-а и 144.000,00 

динара са ПДВ-ом.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац Прекршајни суд у Београду је дана 25.10.2019. године донео одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 7/2019, за јавну набавку добара - 

10 (десет) ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА. 

 Процењена вредност јавне набавке је 122.500,00 динара без ПДВ-а. Критеријум 

за оцењивање понуде је био  „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“    

   

  За наведену јавну набавку наручилац је дана 25.10.2019. године, објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у складу 

са одредбом члана 57. став 2. ЗЈН. 

До истека рока за подношење понуда 06.11.2019. године у 08,30 часова на адресу 

наручиоца поднето је 6 (шест) благовремених понуда. Неблаговремених понуда није било. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени 

понуда бр. Су IV-22- 70/2019 од 07.11.2019. године, Комисија за јавне набавке је 

констатовала да за понуде предметне јавне набавке доставило шест понуђача и то: 



 

Број под којим 

је понуда 

заведена  

Назив 

(име)/шифра 

понуђача 

Понуђена цена и 

евентуални 

попусти 

Подаци из 

понуде који 

су одређени 

као елементи 

критеријума 

и који се 

могу 

нумерички 

приказати 

1. 

Су IV-22-

63/2019 - Дана 

05.11.2019.г у 

09,20ч 

„AIGO  

Business system“ 

DOO 

Београд, ул. 

Књегиње Зорке 

бр. 25-27 

 

120.000,00 дин без 

ПДВ-а 

144.000,00 дин са 

ПДВ-ом 

Рок 

испоруке 

добара 3 

дана  

Гаратни рок 

48 месеци 

2. 

Су IV-22-

64/2019 - Дана 

05.11.2019.г у 

12,45ч 

„ELEKTRONIK 

PARTNER“ 

Д.О.О. 

Београд, ул. Др 

Ивана Рибара 

бр.146 

152.000,00 дин без 

ПДВ-а 

182.400,00 дин са 

ПДВ-ом 

Рок 

испоруке 

добара 14 

дана од дана 

потписивања 

уговора 

Гаратни рок 

24 месеца 

 

3. 

Су IV-22-

65/2019 – Дана 

05.11.2019.г у 

12,45ч 

СТЗР„СТАРТ“ 

ВЛАДИМИР 

КЛЕУТ ПР 

ЧАЧАК 

ул. Љубићска бр. 

24 

132.760,00 дин без 

ПДВ-а 

159.312,00 дин са 

ПДВ-ом 

Рок 

испоруке 

добара 20 

дана  

Гаратни рок 

24 месеца 

 

4. 

Су IV-22-

66/2019 - Дана 

05.11.2019.г у 

12,45ч 

„USPON“ 

TEHNIKA 

Чачак, Булевар  

ослобођења бр. 17 

200.000,00 дин без 

ПДВ-а 

240.000,00 дин са 

ПДВ-ом 

Рок 

испоруке 

добара 10 

дана  

Гаратни рок 

24 месеца 

 

5. 

Су IV-22-

67/2019 - Дана 

05.11.2019.г у 

12,45ч 

„WINWIN SHOP“ 

доо 

Чачак, Булевар  

ослободилаца 

Чачка бр. 78г 

69.583,33 дин без 

ПДВ-а 

83.500,00 дин са 

ПДВ-ом 

Рок 

испоруке 

добара 7 

дана  

Гаратни рок 

24 месеца 

 



 

У извештају комисија је након поновног прегледања понуде извршила стручну 

оцену и  утврдила да шест понуда садрже попуњене, потписане и печатиране образце: 

Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75 ЗЈН став 1. и став 2., Образац изјаве о независној понуди, Образац понуде, са 

укупном понуђеном ценом за све ставке из техничке спецификације, Модел уговора, 

образац структуре цена.  

Даљом стручном оценом комисија је утврдила да су све понуде благовремене и 

да немају битних недостатака из члана 106. ЗЈН и не ограничавају нити условљавају 

права наручиоца или обавезе понуђача, као и да је понуда понуђача „WINWIN SHOP“ 

Д.О.О и понуђача „AIGO Business system“ DOO у оквиру процењене вредности 

предметне јавне набавке.  

Понуде понуђача „INFORMATIKA“ AD za proizvodnju računarske opreme i 

informatički inženjering, понуђача „USPON“ TEHNIKA, понуђача СТЗР „СТАРТ“ 

ВЛАДИМИР КЛЕУТ ПР ЧАЧАК, понуђача „ELEKTRONIK PARTNER“ Д.О.О. 

комисија је оценила као одговарајуће, исте су благовремене и потпуно испуњавају све 

техничке спецификације, али их је оценила као неприхватљиве обзиром да су преко 

процењене вредности за предметну набавку. Понуда понуђача „WINWIN SHOP“ Д.О.О  

са седиштем у Чачку у вредности од 69.583,33 динара без ПДВ-а и 83.500,00 динара са 

ПДВ-ом је у оквиру процењене вредности,  али иста није прихватљива јер не испуњава 

услове из техничке спецификације јавне набавке у делу где је од наручиоца тражено да 

тонер као потрошни материјал мора бити капацитета минимално 5000 страна, а у 

карактеристикама за приложени штампач понуђача „WINWIN SHOP“ Д.О.О назначено 

је  да је потрошни материјал B23 1000 до 3000 страна максимално. Комисија је у 

извештају о стручној оцени понуде овог понуђача ОДБИЛА КАО НЕПРИХВАТЉИВУ у 

складу са одредбом члана 107. став 1. ЗЈН. 

Понуда понуђача „AIGO Business system“ DOO Београд је благовремена и 

одговарајућа јер испуњава све техничке спецификације, нема битних недостатака из 

члана 106. ЗЈН и не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, 

иста је у оквиру процењене вредности предметне јавне набавке, те  је исту комисија 

оценила и као ПРИХВАТЉИВУ за наручиоца. 

Обзиром да је у предметној јавној набавци прибављена једна прихватљива 

понуда, комисија је применом дефинисаног критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА“ после стручне оцене понуда констатовала да су испуњени законски услови да 

се уговор додели понуђачу „AIGO Business system“ DOO са седиштем у Београду, 

Књегиње Зорке бр. 25-27, ПИБ 105362637, матични број предузећа 203624472, у 

вредности од 120.000,00 дин без ПДВ-а и 144.000,00 дин са ПДВ-ом, а закључује се на 

период до 31.12.2019. године, односно до испуњења максималне финансијске 

вредности и то предложила председнику Суда.  

6. 

Су IV-22-

68/2019 - Дана 

06.11.2019.г у 

07,43ч 

INFORMATIKA 

AD za proizvodnju 

računarske opreme 

i informatički 

inženjering 

Улица Јеврејска 

32 

Београд 

142.420,00 дин без 

ПДВ-а 

170.904,00 дин са 

ПДВ-ом 

Рок 

испоруке 

добара 

45дана  

Гаратни рок 

24 месеца 

 



На основу напред наведеног а у складу са одредбом члана 107. Став 3. ЗЈН 

донета је одлука као у диспозитиву. 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                       ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 

 

                           Оливера Ристановић 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против ове одлуке може се поднети  захтев за 

заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Суда 

- за конкурсну документацију. 


