
На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и 
усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 1180 од 
19.12.2016.године у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда , 
Директор Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр. 1, доноси  

 
 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 
којом уговор за набавку рачунарске опреме за потребе Трговачке школе из 
Београда, Хиландарска бр.1, додељује понуђачу Royal commerce доо, Београд, 
Донска 5/19. 
 
    О б р а з л о ж е њ е  
 
Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне 
набавке мале вредности за достављање понуда за набавку рачунарске опреме коју 
наручилац спроводи у поступку јавне набавке мале вредности . Број јавне набавке : 
3/2016. 
Предмет јавне набавке је набавка рачунарске опреме и иста је  предвиђена у Плану 
јавних набавки за 2016.г и Финансијаком плану наручиоца на конту 512611. 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 
рачунарска опрема -  (ознака 30230000). 
Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује 
и очекује је 750.000,00  динара без пдв . 
 
Поступак отварања понуда спроводи се  дана 08.12.2016. године са почетком у 16,00 
сати у просторијама  Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1. 
 
Поступак отварања понуда спровела је Комисија наручиоца у следећем саставу: 

1. Мира Лекић, Председник комисије 
2. Маријан Димитријевић,члан 
3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне 

набавке,члан 
 
Поступку отварања понуда присуствовао је  доле наведени представник понуђача 
који је и поднео пуномоћје: 
   
Понуђач          Представник                    Пуномоћје 
 
1. Директ Линк доо        Вања Стојић                               051216/01-2 од 08.12.2016. 
 
Поступку отварања понуде присуствовао је и секретар школе Љубица Медић, 
дипл.правник. 
 



Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  
 
 Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача                                  Датум пријема        Сат  
 Заведена 
  
1. 2-5/360 Успон доо ,Чачак, Градско шеталиште 57                 05.12.2016. у 10,45 
2. 2-5/364 Електроник партнер доо ,Нови Београд,  
      Др Ивана Рибара 146                                                       06.12.2016. у 11,10 
3. 2-5/373 Директ Линк доо ,Београд, Мике Аласа 9                  08.12.2016. у 09,50 
4. 2-5/374 СТЗР СТАРТ Владимир Клеут ПР ,Чачак, 
       Љубићска 24                                                                     08.12.2016. у 10,05 
5. 2-5/375 WINWIN SHOP доо,Чачак,Kneza Vase Popovića18   08.12.2016. у 11,08 
6. 2-5/378 Royal commerce доо ,Београд, Донска 5/19                  08.12.2016. у 11,50 
  
Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било. 
 
У поступку отварања понуда Комисија наручиоца је записнички констатовала 
доле наведене податке које се односе на назив или шифра понуђача, број под 
којим је понуда заведена и цене из понуде и евентуални други подаци о понуди 
(уноси се за сваког понуђача посебно) : 
 
1. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Успон доо, Чачак, Градско 
шеталиште 57                  
 
 
Укупна цена понуде  
 
(јединичне цене добара понуђач је навео у 
обрасцу структуре цене и исте чине 
саставни део понуде) 
 

 
679.700,00 динара без ПДВ 
 
815.640,00  динара са ПДВ 
 

 
Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана 
пријема фактуре) 
 
 

 
До 45 дана од дана пријема 
фактуре 

 
Важност понуде 
 

 
30 дана од дана отварања понуда  
 

 
Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 
пријема захтева наручиоца за испоруку) 

 
10 дана 

 
Место испоруке 

 
Ф-цо магацин купца 
 

Гарантни рок 24 месеца од дана испоруке 
 



 
2. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Електроник партнер доо, Нови 
Београд, Др Ивана Рибара 146                                                        
 
 
Укупна цена понуде  
 
(јединичне цене добара понуђач је навео у 
обрасцу структуре цене и исте чине 
саставни део понуде) 
 

 
671.600,00 динара без ПДВ 
 
805.920,00 динара са ПДВ 
 

 
Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана 
пријема фактуре) 
 

 
До 45 дана од дана пријема 
фактуре 

 
Важност понуде 
 

 
30 дана од дана отварања понуда  
 

 
Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 
пријема захтева наручиоца за испоруку) 

 
10 дана 
 

 
Место испоруке 

 
Ф-цо магацин купца 
 

Гарантни рок 24 месеца од дана испоруке 
 
 
3. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Директ Линк доо, Београд, Мике 
Аласа 9                   
 
 
Укупна цена понуде  
 
(јединичне цене добара понуђач је навео у 
обрасцу структуре цене и исте чине 
саставни део понуде) 
 

 
659.193,00 динара без ПДВ 
 
791.031,00 динара са ПДВ 
 

 
Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана 
пријема фактуре) 
 

 
До 45 дана од дана пријема 
фактуре 

 
Важност понуде 

 
120 дана од дана отварања 
понуда  
 

  



Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 
пријема захтева наручиоца за испоруку) 

10 дана од дана пријема захтева 
наручиоца за испоруку)  
 

 
Место испоруке 

 
Ф-цо магацин купца 
 

Гарантни рок 24 месеца од дана испоруке 
 
4. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: СТЗР СТАРТ Владимир Клеут ПР, 
Чачак, Љубићска 24                                                                     
 
 
Укупна цена понуде  
 
(јединичне цене добара понуђач је навео у 
обрасцу структуре цене и исте чине 
саставни део понуде) 
 

 
689.295,00  динара без ПДВ 
 
827.154,00 динара са ПДВ 
 

 
Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана 
пријема фактуре) 
 

 
До 45 дана од дана пријема 
фактуре 

 
Важност понуде 
 

 
30 дана од дана отварања понуда  
 

 
Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 
пријема захтева наручиоца за испоруку) 

 
10 дана  
 

 
Место испоруке 

 
Ф-цо магацин купца 
 

Гарантни рок 24 месеца од дана испоруке 
 
5. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: WINWIN SHOP доо, Чачак, Кнеза 
Васе Поповића 18     
 
 
Укупна цена понуде  
 
(јединичне цене добара понуђач је навео у 
обрасцу структуре цене и исте чине 
саставни део понуде) 
 

 
686.750,00  динара без ПДВ 
 
824.100,00 динара са ПДВ 
 

 
Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана 
пријема фактуре) 

 
До 45 дана од дана пријема 
фактуре 



 
 
Важност понуде 

 
120 дана од дана отварања 
понуда  
 

 
Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 
пријема захтева наручиоца за испоруку) 

 
10 дана  
 

 
Место испоруке 

 
Ф-цо магацин купца 
 

Гарантни рок 24 месеца од дана испоруке 
 
 
6. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Royal commerce доо, Београд, Донска 
5/19                  
 
 
Укупна цена понуде  
 
(јединичне цене добара понуђач је навео у 
обрасцу структуре цене и исте чине 
саставни део понуде) 
 

 
642.025,00 динара без ПДВ 
 
770.430,00  динара са ПДВ 
 

 
Рок и начин плаћања (до 45 дана од дана 
пријема фактуре) 
 

 
До 45 дана од дана пријема 
фактуре 

 
Важност понуде 
 
 

 
120 дана од дана отварања 
понуда  
 

 
Рок испоруке (максимално 10 дана од дана 
пријема захтева наручиоца за испоруку) 

 
 10 дана од дана пријема захтева 
наручиоца за испоруку 
 

 
Место испоруке 

 
Ф-цо магацин купца 
 

Гарантни рок 24 месеца од дана испоруке 
 
У поступку разматрања достављених понуда Комисија наручиоца је одбила као 
неприхватљиве понуде доле наведених понуђача: 

• Понуду понуђача Успон доо, Чачак, Градско шеталиште 57 Комисија 
наручиоца је одбила из разлога јер исти у оквиру достављене понуде 
није доставио каталоге, проспекте који су захтевани конкурсном 



документацијом те комисија исту није могла оценити као одговарајућу 
јер у истој нису биле понуђене техничке карактеристике понуђених 
добара. Предметну понуду Комисија наручиоца је одбила и из разлога 
што је исти понуђач понудио краћи рок важења понуде од рока који је 
утврђен у конкурсној документацији као минималан рок важења 
понуде (понуђач је понудио рок важења понуде од 30 дана од дана 
јавног отварања понуда а у конкурсној документацији изричит захтев 
наручиоца је био 120 дана од дана отварања понуда).  

• Понуду понуђача СТЗР СТАРТ Владимир Клеут ПР, Чачак, Љубићска 
24, Комисија наручиоца је одбила из разлога што је исти понуђач 
понудио краћи рок важења понуде од рока који је утврђен у конкурсној 
документацији као минималан рок важења понуде (понуђач је понудио 
рок важења понуде од 30 дана од дана јавног отварања понуда а у 
конкурсној документацији захтев наручиоца је био 120 дана од дана 
отварања понуда).  

• Понуду понуђача Електроник партнер доо, Нови Београд, Др Ивана 
Рибара 146, Комисија наручиоца је одбила из разлога што је исти 
понуђач понудио краћи рок важења понуде од рока који је утврђен у 
конкурсној документацији као минималан рок важења понуде 
(понуђач је понудио рок важења понуде од 30 дана од дана јавног 
отварања понуда а у конкурсној документацији захтев наручиоца је 
био 120 дана од дана отварања понуда).  

• Понуду понуђача DIRECT LINK доо, Београд, Мике Аласа бр. 9, 
Комисија наручиоца је одбила као неодговарајућу (неприхватљиву) из 
разлога неиспуњавања техничких спецификација(захтева) утврђених у 
конкурсној документацији наручиоца. Понуђач DIRECT LINK доо, 
Београд, Мике Аласа бр. 9 је код ставке бр. 2 понудио процесор АМД 
А4-4000 који не задовољава захтев из техничке спецификације 3 MB 
cache. Понуђени процесор има 1MB L2 cacshe. Код ставке 3. понуђен је 
процесор АМД А6-7400К који не задовољава захтев из техничке 
спецификације 3 MB cache. Понуђени процесор има 1MB L2 cacshe. 
 
 

Приликом разматрања понуда понуђача Royal commerce доо, Београд, Донска 
5/19  и понуђача WINWIN SHOP доо, Чачак, Кнеза Васе Поповића 18, Комисија 
наручиоца је истима дана 16.12.2016.г., након доношења Одлуке о поништењу 
Одлуке о додели уговора , електронским путем упутила захтев за додатним 
објашњењима достављених понуда из разлога што су исти у оквиру обрасца понуде 
и обрасцу модела уговора понудили гарантни рок у дужини од 24 месеца (што је 
био захтев наручиоца утврђен у конкурсној документацији) а у техничким 
спецификацијама понуђених добара код појединих ставки краћи рок (гаранција 
произвођача). 
 
Понуђач Royal commerce доо, Београд, Донска 5/19 је дана 17.12.2016.г. доставио 
електронским путем додатно појашњење у којем потврђује да је гарантни рок за 
понуђена добра 24 месеца изузев гаранције за монитор која износи 36 месеца. 



 
Понуђач WINWIN SHOP доо, Чачак, Кнеза Васе Поповића 18 је дана 
19.12.2016.г. доставио електронским путем додатно појашњење у којем потврђује 
да је гарантни рок за ставку број 1-лаптоп 24 месеца као и за сва остала понуђена 
добра.  
 
У поступку разматрања и оцењивања понуда понуђача Royal commerce доо, 
Београд, Донска 5/19  и понуђача WINWIN SHOP доо, Чачак, Кнеза Васе 
Поповића 18 Комисија наручиоца је исте оценила као прихватљиве у предметној 
јавној набавци. 
Kритеријум за  избор најприхватљивијих  понуда је критеријум НАЈНИЖЕ 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог 
Комисије  Директор школе је донео одлуку о додели уговора којом уговор у 
предметној јавној набавци додељује понуђачу Royal commerce доо, Београд, 
Донска 5/19. 
 
На основу изнетог, а на основу предлога Комисије наручиоца донета је одлука као 
у диспозитиву. 
   
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за 
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на 
порталу Управе за јавне набавке. 
Захтев за заштиту права подноси наручиоцу. Копију Захтева за заштиту права 
подносилац истовремено доставља Комисији за заштиту права. 
Обавештење о закљученом уговору у предметној јавној набавци наручилац ће 
објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

 
  ДИРЕКТОР ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ  

                          
                                      Зоранка Ребић 
                                      _______________________________ 
 
Доставити: 
-секретару школе 
-архиви     
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