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Дел. број   27-15/2018 
Београд,    27.04.2018. године 
 
На основу члана 107. став 4. и члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу члана 8. став 
1. тачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 07/2018 – 
Набавка рачунарске опреме у циљу организовања Европског првенства за сениоре у 
каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, а која је заведена под бројем 27-
1/2018 од 07.04.2018. године, председник Карате Федерације Србије, у својству 
Руководиоца Наручиоца доноси, 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У поступку јавне набавке мале вредности број 07/2018 – Набавка рачунарске опреме у 
циљу организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. 
године у Новом Саду, чија је укупна процењена вредност 1.700.000,00 динара без ПДВ-
а, Уговор на основу спроведеног поступка јавне набавке број 07/2018, додељује се 
Понуђачу – ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ 
УСПОН ДОО, ул. Булевар Ослобођења број 17, 32000 Чачак. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
1) Предмет јавне набавке: 
Поступак јавне набавке мале вредности број 07/2018 – Набавка рачунарске опреме, се 
спроводи од стране више Наручилаца у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
Наручилац - КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ, ул. Македонска број 28/II, 11000 
Београд, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 
07/2018 – Набавка рачунарске опреме у циљу организовања Европског првенства за 
сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, заведену под бројем 27-
1/2018 на дан 07.04.2018. године. 
Наручилац - КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ, ул. Масарикова број 25/I, 21000 Нови Сад, 
донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2018 – 
Набавка рачунарске опреме у циљу организовања Европског првенства за сениоре у 
каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду, заведену под бројем 67-3/2018 на дан 
07.04.2018. године. 
У складу са Правилником о садржини Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од 
стране више Наручилаца (''Службени гласник Републике Србије'', број 83/2018), донета 
је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности од стране више 
Наручилаца, заведене код Наручиоца – КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ под бројем 
27/2018 на дан 07.04.2018. године, а код Наручиоца КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ под 
бројем 67-2 на дан 07.04.2018. године. 
Предметни поступак јавне набавке, спроводи Наручилац – КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА 
СРБИЈЕ, на основу Овлашћења број 67-1 од 07.04.2018. године, датог од стране 
Наручиоца – КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ. 
 
2) Процењена вредност јавне набавке:  
Укупна процењена вредност јавне набавке број 07/2018 – Набавка рачунарске опреме у 
циљу организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. 
године у Новом Саду, износи 1.700.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
3)  Основни подаци о Понуђачу: 
- Понуђач – ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ 
УСПОН ДОО, ул. Булевар Ослобођења број 17, 32000 Чачак. Понуда је достављена 
путем поште на дан 24.04.2018. године у 12.50 часова, а заведена је код Наручиоца под 
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бројем 27-8/2018. Понуђач је непосредно доставио Измену предметне Понуде на дан 
25.04.2018. године у 08.45 часова, која је заведена код Наручиоца под бројем 27-9/2018. 
- Понуђач – ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКИХ 
СИСТЕМА ''ELEKTRONIK PARTNER DOO BEOGRAD'', ул. Др Ивана Рибара број 
146, 11070 Београд, Нови Београд. Понуда је предата непосредно на дан 25.04.2018. 
године у 09.00 часова, а заведена је код Наручиоца под бројем 27-11/2018.  
 
4) Понуда која је одбијена, разлог за њено одбијање и понуђена цена те понуде: 
Понуда Понуђача - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 
РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА ''ELEKTRONIK PARTNER DOO BEOGRAD'', ул. Др 
Ивана Рибара број 146, 11070 Београд, Нови Београд, је неодговарајућа и 
неприхватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) Закона о јавним 
набавкама. 
Наручилац је у Конкурсној документацији број 27-5/2018 од 13.04.2018. године, која је 
објављена на Порталу јавних набавки на дан 13.05.2018. године, на страни број 41, и у 
Изменама и допунама Конкурсне документације број 27-6/2018 од 19.04.2018. године, 
које су објављене на Порталу јавних набавки на дан 19.04.2018. године у делу под 
називом – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, на страни број 
43, у Табели која се односи на минималне техничке карактеристике за ЛАСЕРСКИ 
ШТАМПАЧ, навео да тип уређаја мора да буде штампач, скенер и копир. 
Понуђач - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКИХ 
СИСТЕМА ''ELEKTRONIK PARTNER DOO BEOGRAD'', ул. Др Ивана Рибара број 
146, 11070 Београд, Нови Београд, је у оквиру своје понуде доставио техничке 
карактеристике за модел Штампача – ''HP Laser Jet Pro M203dn Printer – G3Q46A Mono, 
Laserski A4'', из којих се не може доказати, да је наведени тип уређаја штампач, скенер 
и копир. 
Наручилац је у Изменама и допунама Конкурсне документације број 27-6/2018 од 
19.04.2018. године, које су објављене на Порталу јавних набавки на дан 19.04.2018. 
године у делу под називом – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ 
ЦЕНЕ, на страни број 42, у Табели која се односи на минималне техничке 
карактеристике за СТОНИ (ДЕКСТОП) РАЧУНАР, навео да меморија мора да 
испуњава услов - минимум 16GB DDR4 2400MHz. 
Понуђач - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКИХ 
СИСТЕМА ''ELEKTRONIK PARTNER DOO BEOGRAD'', ул. Др Ивана Рибара број 
146, 11070 Београд, Нови Београд, је у оквиру своје понуде доставио техничке 
карактеристике за модел Стоног (декстоп) рачунара – ''EWE PC E–1 Series Win 10 Pro'', 
при чему су наведене следеће карактеристике за меморију – 12GB DDR4 2400MHz.. 
Наручилац је у Изменама и допунама Конкурсне документације број 27-6/2018 од 
19.04.2018. године, које су објављене на Порталу јавних набавки на дан 19.04.2018. 
године у делу под називом – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ 
ЦЕНЕ, на страни број 41, и на страни број 42, навео Напомене које се односе на 
Преносиви (Laptop) рачунар и на Стони (декстоп) рачунар и у оквиру који је наведено 
да је Понуђач дужан да у понуди достави Потврду произвођача опреме или локалне 
канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује 
да је захтевани гарантни период подржан од стране произвођача опреме. Потврда мора 
да се односи на сву понуђену опрему, мора бити насловљена на предметни поступак 
јавне набавке мале вредности и мора се односити на територију Републике Србије.  
Понуђач - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКИХ 
СИСТЕМА ''ELEKTRONIK PARTNER DOO BEOGRAD'', ул. Др Ивана Рибара број 
146, 11070 Београд, Нови Београд, је у оквиру своје понуде доставио документ који 
није насловљен на јавну набавку мале вредности број 07/2018 – Набавка рачунарске 
опреме и у којем је наведен датум 19.09.2013. године. 
С обзиром на наведено понуда Понуђача - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА ''ELEKTRONIK PARTNER DOO 
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BEOGRAD'', ул. Др Ивана Рибара број 146, 11070 Београд, Нови Београд, је 
неодговарајућа и неприхватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) 
Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђач је у оквиру своје понуде доставио следеће елементе критеријума: 
Укупна понуђена цена:  
Понуђена цена без ПДВ-а:                                               1.621.200,00 динара                          
ПДВ:                                                                                    324.240,00 динара  
Понуђена цена са ПДВ-ом:                                              1.945.440,00 динара  
   
Други подаци из понуде: 
Рок и начин плаћања (први резервни подкритеријум):  
45 дана од дана достављања исправне фактуре. 
Рок испоруке (други резервни подкритеријум): 
3 дана од дана закључења Уговора. 
 
5) Критеријум за доделу Уговора:  
Одлука о избору најповољније понуде биће донета на основу критеријума најниже 
понуђене цене. 

- Рок и начин плаћања (први резервни подкрутеријум); 
- Рок испоруке (други резервни подкритеријум); 
- Жребање. 

Као најповољнија понуда, биће изабрана понуда оног Понуђача која је благовремена, 
одговарајућа и прихватљива и која садржи најнижу укупну понуђену цену за предмет 
јавне набавке мале вредности број 07/2018 – Набавка рачунарске опреме. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА (ПРВИ РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ) 
Код предметног елемента предност има понуда која садржи најдужи рок плаћања од 
дана достављања исправне фактуре Наручиоцу од стране Понуђача, при чему тај рок не 
може бити краћи од 8 (осам) дана од дана достављања исправне фактуре, ни дужи од 45 
(четрдесет пет) дана од дана достављања исправне фактуре у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 119/2012, 68/2015 и 113/2017). Плаћање се врши након 
извршења предметне набавке, а на основу одговарајуће достављене исправне фактуре. 
Понуде које садрже краћи рок плаћања од предвиђеног минималног рока од 8 (осам) 
дана од дана достављања исправне фактуре или садрже дужи рок од предвиђеног 
максималног рока од 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања исправне фактуре, 
биће одбијене у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
РОК ИСПОРУКЕ (ДРУГИ РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ) 
Код предметног елемента предност има понуда која садржи најкраћи рок испоруке од 
дана закључења Уговора о јавној набавци, при чему тај рок не може бити краћи од 1 
(једног) дана од дана закључења Уговора о јавној набавци, ни дужи од 3 (три) дана од 
дана закључења Уговора о јавној набавци. Понуде које садрже краћи рок испоруке од 
предвиђеног минималног рока од 1 (једног) дана од дана закључења Уговора или 
садрже дужи рок од предвиђеног максималног рока од 3 (три) дана од дана закључења 
Уговора, биће одбијене у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним 
набавкама. 
ЖРЕБАЊЕ 
Жребање ће се обавити одмах након окончања поступка отварања понуда у пословним 
просторијама Наручиоца уз сачињавање одговарајућег Записника, те се предметно 
објашњење мора сматрати и Позивом Понуђачима за жребање и другог позива неће 
бити, при чему је поступак жребања јаван. 
Поступак жребања се спроводи путем извлачења из жреба, папира који су исте 
величине и исте боје. На сваком папиру биће исписано име Понуђача. Жреб треба да 
буде провидан. Из жреба се извлачи само један папир и Понуђачу чије име буде 
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наведено на извученом папиру се додељује Уговор о јавној набавци. Жребање се 
спроводи од стране Комисије која спроводи поступак јавне набавке, а папир из жреба 
може да извуче само један од чланова Комисије. Понуђачима који не присуствују 
поступку жребања, Наручилац ће доставити Записник о жребању у року од 3 (три) дана 
од дана окончања поступка жребања. 
У случају да после анализе две или више понуда садрже исту најнижу укупну понуђену 
цену, као одлучујући се узима подкритеријум рока и начина плаћања (први резервни 
подкритеријум), али ако две или више понуда садржи исти рок и начин плаћања, као 
одлучујући се узима подкритеријум рока испоруке (други резервни подкритеријум). 
Ако и након примене другог резервног подкритеријума, две или више понуда садрже 
исти рок испоруке, спроводи се поступак жребања. 
 
6) Назив Понуђача који је доставио благовремену и одговарајућу понуду: 
- Понуђач – ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ 
УСПОН ДОО, ул. Булевар Ослобођења број 17, 32000 Чачак. 
 
Понуђач је у оквиру своје понуде доставио следеће елементе критеријума: 
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: 
Укупна понуђена цена:  
Понуђена цена без ПДВ-а:                                               1.698.000,00 динара                          
ПДВ:                                                                                    339.600,00 динара  
Понуђена цена са ПДВ-ом:                                              2.037.600,00 динара    
                             
Други подаци из понуде: 
Рок и начин плаћања (први резервни подкритеријум):  
45 дана од дана достављања исправне фактуре 
Рок испоруке (други резервни подкритеријум): 
2 дана од дана закључења Уговора. 
 
7) Назив Понуђача  коме се додељује Уговор:  
Понуђач – ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ 
УСПОН ДОО, ул. Булевар Ослобођења број 17, 32000 Чачак. 
 
У складу са наведеним донета је одлука као у диспозитиву. 
                                                                                                       
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против предметне Одлуке може се поднети Републичкој комисији за заштиту права 
преко Наручиоца, Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања 
предметне Одлуке на Порталу јавних набавки и на интернет презентацији Наручиоца, 
на основу члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
 
 
 
                                                                                                    Председник 
 
                                                                               _______________________________ 
                                                                                                Славољуб Пипер 


