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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015. и 68/2015), и 
Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.470 од 4. 8. 2017. године, доноси се 

 
 

О Д Л У К А 
о додели уговора   

 
У јавној набавци мале вредности, услуге – штампарске услуге-штампање уџбеника ЈНМВ 01У/2017, 
додељује се уговор понуђачу ДОО за графичку делатност СВЕН, Ниш, ул. Стојана Новаковића 10, матични 
број 06872212, ПИБ 101531673, лице овлашћено за потписивање уговора Стојковић Владан, чија је 
понуда број 96 од 31.7.2017., заведена код Наручиоца под бројем 463 од 02.08.2017. године, оцењена 
као исправна, прихватљива и најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности и који је понудио 
цену без ПДВ у износу од 244.800,00 динара и са ПДВ 269.280,00 динара. 

 
Образложење 

На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности, број 437 од 14.7.2017.године спроведен је 
поступак доделе уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности, на основу 
члана 31,ст.1,т.8 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015. и 68/2015).  
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
 

1. Назив наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче  
2. Адреса наручиоца: место: Шабац,  ул. Добропољска бр.5.  
3. Редни број јавне набавке ЈНМВ  01 У /2017, интерни број 2.1.  
4. Предмет набавке: услуге – Штампарске услуге-штампање уџбеника и других публикација.  
5. Ознака предмета из општег речника набавке: услуге штампања и испоруке 7982300. 
6. Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 
7. Укупна процењена вредност ЈНМВ износи: 627.000 динара без ПДВ-а. 
8. Подаци о јавној набавци: Средства за реализацију ЈН у укупном износу од 690.000,00 динара са 

ПДВ, су обезбеђена у Финансијском плану за 2017. годину на позицији 4234. 
9. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 
Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 
1. У складу са чл. 39. и чланом 60, став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама, Позив за достављање 
понуда у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 01У/2017. је дана 18. јула 2017. године 
објављен на Порталу јавних набавки, и Интернет адреси наручиоца vivasabac.edu.rs. 
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са 3. 08. 2017.године, до 
11 часова. 

 
2. Приспеле понуде понуђача: 
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу наручиоца у наведеном 
року приспеле понуде следећих понуђача и то: 

Ред. 
бр. 

Бр. под 
којим је 
понуда 

заведена 
код наруч. 

Назив или шифра понуђача Датум 
пријема понуде 

Час 
пријема 
понуде 

1 463 ДОО СВЕН, Ниш, ул. Стојана Новаковића 10 02.08.2017. 11 

2 464 Штампарија ТЕРЦИЈА  ДОО,Бор,  7. јули  58 03.08.2017. 10 
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3 465 ДОНАТ  ГРАФ ДОО, Београд-Гроцка, Вучка 
Милићевића 29  

03.08.2017. 10 

4 466 ЈП Службени гласник, Београд ,Јована 
Ристића 1 

03.08.2017. 10 

 
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 3.08.2017. 
године са почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана у 12,30 часова.  
Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача. 
 
3. Преглед и оцена понуда: 
После отварања понуда Комисија је дана 4.07.2017. године, извршила детаљан преглед понуда и 
утврдила следеће: 

3a. Неисправних понуда није било. 

3б. Неприхватљивих понуда није било. 
 
3в.Исправне и прихватљиве понуде су: 
 

1. Назив или шифра понуђача: ДОО СВЕН, Ниш, ул. Стојана Новаковића 10 
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 96 од 31.7.2017. 
Понуђена цена без ПДВ-а: 244.800,00 динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: 269.280,00 динара 
Важност понуде: 60 дана 

 
2. Назив или шифра понуђача: Штампарија ТЕРЦИЈА  ДОО, Бор,  7. јули  58 
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 11 од 31.7.2017. 
Понуђена цена без ПДВ-а: 298.500,00 динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: 328.350,00 динара 
Важност понуде: 60 дана 

 
3. Назив или шифра понуђача: ДОНАТ  ГРАФ ДОО, Београд-Гроцка, Вучка 

Милићевића 29  
Број под којим је понуда заведена: 74/17 од 02.8.2017. 
Понуђена цена без ПДВ-а: 386.700,00 динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: 425.370,00 динара 
Важност понуде: 40 дана 

 
4. Назив или шифра понуђача: ЈП Службени гласник, Београд ,Јована Ристића 1 
Број под којим је понуда заведена: 07-6391 од 02.8.2017. 
Понуђена цена без ПДВ-а: 388.800,00 динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: 427.680,00 динара 
Важност понуде: 60 дана 

 
4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене цене, 
извршено је рангирање одговарајућих и прихватљивих понуда:  
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5. Предлог комисије за јавну набавку: 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015. и 68/2015), а у 
складу са стручном оценом понуда и рангирањем понуда по критеријуму најниже понуђене цене, 
Комисија је предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној 
набавци штампарских уалуга – штампање  уџбеника, ЈНМВ 01У/2017, са понуђачем ДОО за графичку 
делатност СВЕН, Ниш, ул. Стојана Новаковића 10, чија је понуда број 96 од 31.7.2017., заведена код 
Наручиоца под бројем 463 од 2.08.2017. године, оцењена као исправна, прихватљива и наjповољнија у 
поступку јавне набавке мале вредности. 
 
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

ПОУКА: Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне 
набавке.  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-
742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна 
такса, јавна набавка мале вредности ЈНМВ 01У/2017 - наручилац Висока школа струковних студија за 
васпитаче у Шапцу, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 
динара, и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане 
таксе коначно реализована. 
Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим датумом 
реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (ЈНМВ 01У/2017) за коју се предметни захтев 
подноси. 
 

У Шапцу, 
Дана: 7.8.2017. 

Број: 471 
 
 
                                                                                                                                          
 
                                                                             

Ред. 
Бр. Понуђач 

Број понуде 
заведене код 

Наручиоца 

Понуђена цена  
без ПДВ-а у дин. 

Понуђена цена  
са ПДВ-ом у дин. 

1. ДОО СВЕН, Ниш, ул. Стојана 
Новаковића 10 

463 244.800,00 динара 269.280,00 динара 

2. Штампарија ТЕРЦИЈА  ДОО, 
Бор,  7. јули  58 

464 298.500,00 динара   328.350,00 динара 

3. 
ДОНАТ ГРАФ ДОО, Београд-
Гроцка, Вучка Милићевића 
29 

465 386.700,00 динара   425.370,00 динара 

4. 
Јавно предузеће"Службени 
гласник", Београд, ул. 
Јована Ристића бр.1 

466 388.800,00 динара 427.680,00 динара 


