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Број: 1-52/16 

Датум: 31.10.2016. год. 

 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 25.10.2016. године, директор 

Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, као наручилац, у поступку јавне набавке, 

у поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 6/16, чији су предмет услуга 

штампања књиге „ Сецесија у архитектури Зрењанина“ , уговор додељује  доо“Сајнос“ из 

Новог Сада, Момчила Тепавице 2, матични број 20413131, ПИБ 105561258, рачун број  

340-11001709-23 Ерсте банка ад. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 07.10.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности бр. 06/16, за јавну набавку  услуга штампања књиге „Сецесија у 

архитектури Зрењанина“ .  

За наведену јавну набавку наручилац је дана 12.10.2016. године, објавио позив за 

подношење понуда са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

Због измене конкурсне докуметације,  на основу члана 63 ЗЈН, продужен је рок 

достављање понуда од 20.10.2016. године  до 24.10.2016. године. 

До истека рока за подношење понуда, до 24.10.2016. године до 9.00 часова на адресу 

наручиоца поднетe су три  понуде.  

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке  приступила је  стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 



У извештају о стручној оцени понуда бр. 15-6-19/16 од 25.10. 2016 године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: услуга штампања књиге „Сецесија у архитектури Зрењанина“ 

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.1. 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 500.000,00 динара  са ПДВ-ом. 

Процењена вредност јавне набавке је 383.333,00 динара без ПДВ-а, 

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

3. Број 

под 

којим 

је 

понуда 

заведен

а 

Назив понуђача Понуђена цена  

и евентуални 

попусти 

Подаци из понуде који су 

одређени као елементи 

критеријума и који се могу 

нумерички исказати 

Економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума:  

Цена  60 пондера, рок за 

извршење 20 пондера, аванс 20 

пондера. 

152-1/16 Наис-Принт доо, 

Нишка бања, 

Мајаковског 97 

 Понуда 

примљена 

брзом поштом 

дана 19.10.2016. 

године, у 9,40 

часова.  

 

  

156-1/16 Сајнос доо, 

Нови Сад, 

Момчила 

Тепавице 2 

Понуда 

примљена 

брзом поштом 

дана 21.10.2016. 

у 9,30 часова 

 

157-1/16 Штампарија 

Стојков, Нови 

Сад, Лазе 

Нинчића 34 

Понуда 

примљена 

брзом поштом  

дана 21.10.2016, 

у 17,000 часова 

 

 

 

4. Начин примене методологије доделе пондера  

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.. Елементи 

критеријума:  



Цена  60 пондера, рок за извршење 20 пондера, аванс 20 пондера. 

Комисија је приликом сачињавања закисника о отварању понуда констатовала да 

понуде понуђача Наис-Принт доо и Стојков доо имају битне недостатке, односно да ова 

два понуђача нису доставили доказ да испуњавају додатни услов  из конкурсне 

докуметације. Из тог разлога њихове понуде су оцењене као неодговарајуће.  

Комисија је после стручне оцене понуде Сајнос доо  у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да је понуда понуђача благовремена, потпуна и одговарајућа, те је директору 

предложила да са овим понуђачем закључи уговор о штампању књиге „Сецесија у 

архитеткрури Зрењанина“.   

Изабрани понуђач извршава набавку  самостално. 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 358.125,00 динара, са ПДВ-ом  393.937,50 

динара.  

Директор  је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, 

и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

           Директор    

                                                        Милан Ковачевић 

Доставити:  

Порталу ЈН 

 

 

 

 

 


