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Брпј:  020-1709/7 
Дана:  18.09.2015. гпдине 

 
Нa oснoву шлaнa 108. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службени гласник РС“, брпј 124/12 и 

14/15 и 68/15), в.д. дeкaнa Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд дпнпси 
 
 

O Д Л У К У  О  Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А 
У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА 

УСЛУГА ШТАМПЕ УЏБЕНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 31/15 

 
 

УГOВOР СE ДOДEЉУJE ПOНУЂAЧУ ФУТУРА ДОО, са седищтем у Петрпварадину, ул. 
Мажуранићева 46, ппнуда брпј: 036/15 пд 15.09.2015. гпдине кoд нaрушиoцa зaвeдeнa пoд брojeм: 
020-1803 пд 16.09.2015. гпдине. Вреднпст дпдељенпг угпвпра изнпси 96.800,00 динара без ПДВ-а. 
Овај ппнуђаш је ппднеп сaмoстaлнo. 

O б р a з л o ж e о e 

Нaрушилaц je дaнa 27.08.2015. гoдинe дoнeo Oдлуку o пoкрeтaоу пoступкa jaвнe нaбaвкe 
мале вреднпсти, брoj 020-1709, за јавну набавку услуга – Услуга щтампе учбенишкпг материјала, за 
пптребе Технплпщкпг факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ЈНМВ 31/15. 

 
Пoзив зa пoднoщeоe пoнуда oбjaвљeн je нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници 

нaрушиoцa дaнa 08.09.2015. гoдинe.  
 
Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaоa пoнудa и сaшиоaвaоa Зaписникa o oтвaрaоу 

пoнудa брoj 020-1709/5 oд 17.09.2015. гoдинe, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) je 
приступилa струшнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeщтajу п струшнпј пцени ппнуда брпј 020-1709/6 oд 
17.09.2015. гoдинe. 

 
У Извeщтajу o струшнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe: 
 

1. Прeдмeт и прoцeоeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe:  
 
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe je набавка услуга – Услуга щтампе учбенишкпг материјала. 
 
Нaзив и oзнaкa из oпщтeг рeшникa нaбaвки: Услуге щтампаоа – 79810000. 
 
Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на дпдату вреднпст, 

изнпси 337.500,00 динара. 
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2. Пoдaци из плaнa нaбaвки кojи сe oднoсe нa прeдмeтну jaвну нaбaвку:  

 
Средства за предметну набавку предвиђена су у Трећпј измени и дппуни финансијскпг 

плана Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. гпдину, брпј: 020-1377 пд 08. јуна 2015. гпдине и 
Четвртпј измени и дппуни финансијскпг плана Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. гпдину, 
брпј: 020-1428 пд 17. јуна 2015. гпдине у пквиру дела 423400 – Услуге инфпрмисаоа; кпнтп 423413 
– Услуге щтампаоа публикације, планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину је 905.000,00 динара, 
изнпс на кпнту за предметну набавку 405.000,00 динара (извпр финансираоа 04 – сппствени 
прихпди бучетских кприсника, изнпс пд 245.000,00 динара; извпр  финансираоа 15 – неутрпщена 
средства дпнација из ранијих гпдина, изнпс пд 160.000,00 динара).  

 
Набавка наведених услуга предвиђена је Трећпм изменпм и дппунпм Плана јавних 

набавки и плана набавки на кпје се закпн не примеоује Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. 
гпдину, брпј: 020-1378/1 пд 08. јуна 2015. гпдине и Четвртпм изменпм и дппунпм Плана јавних 
набавки и плана набавки на кпје се закпн не примеоује Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. 
гпдину, брпј: 020-1429/1 пд 17. јуна 2015. гпдине, ппд именпм Услуга щтампе учбенишкпг 
материјала.  

 
Редни брпј јавне набавке за текућу гпдину: 1.2.16. 
 
Разлпзи и пправданпст јавне набавке: Набавка се спрпвпди ради унапређеоа наставнпг 

прпцеса на Факултету.  
 
Прпцеоена вреднпст, утврђена је анализпм тржищта пднпснп прикупљаоем цена пд 

пптенцијалних ппнуђаша.  
 

3. Oдступaоa oд плaнa нaбaвки сa oбрaзлoжeоeм:  
 
Није билп пдступаоа пд усвпјенпг плана јавних набавки. 
 

4. Рaзлoзи и oкoлнoсти кoje oпрaвдaвajу примeну пoступкa мaлe врeднoсти:  
 
Прпцеоена вреднпст јавне набавке је у пквиру закпнскпг изнпса за спрпвпђеое ппступка 

јавне набавке мале вреднпсти. 
 

5. Oснoвни пoдaци o другoм нaрушиoцу сa кojим сe спрoвoди пoступaк jaвнe нaбaвкe: 
 
Нарушилац не спрпвпди ппступак јавне набавке са другим нарушипцем. 
 

6. Блaгoврeмeнo, oднoснo дo дана 17.09.2015. гoдинe дo 09,00 шaсoвa примљeнo је 5 (пет) пoнуда. 
 
7. Oснoвни пoдaци o пoнуђaшимa: 
 

Ред. 
бр.  

Брoj пoд кojим je пoнудa 
зaвeдeнa 

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa Дaтум приjeмa 
Чaс 

приjeмa 

1.  020- 1796 
ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 Јпвана Ристића брпј 1  

11000 Бепград 
15.09.2015 14,25 
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2. 020-1797 
DONAT GRAF DOO 

Мике Аласа брпј 52 
11000 Бепград 

16.09.2015 08,45 

3. 020-1798 
СВЕН ДОО 

Стпјана Нпвакпвића 10 
18000 Нищ 

16.09.2015 08,48 

4. 020-1803 
ФУТУРА ДОО 

Мажуранићева 46 
21131 Петрпварадин 

16.09.2015 12,20 

5. 020-1805 
MAGYAR SZO LAPKIADO KFT DOO 

Впјвпде Мищића 1 
21000 Нпви Сад 

17.09.2015 08,39 

 
 
8. Пoнудe кoje су oдбиjeнe, рaзлoзи зa оихoвo oдбиjaоe и пoнуђeнa цeнa тих пoнудa: / 
 
 
9. Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa:  
 

Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа ппнуђена цена. 
 
 

10. Рaнг листa прихвaтљивих пoнудa примeнoм критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa: 
 

Ред. 
бр.  

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa 
Ппнуђена цена  

(динара без ПДВ-а) 

1. 
ФУТУРА ДОО 

Мажуранићева 46 
21131 Петрпварадин 

96.800,00 

2. 
MAGYAR SZO LAPKIADO KFT DOO 

Впјвпде Мищића 1 
21000 Нпви Сад 

98.525,00 

3. 
ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 Јпвана Ристића брпј 1  

11000 Бепград 
109.215,00 

4. 
СВЕН ДОО 

Стпјана Нпвакпвића 10 
18000 Нищ 

109.500,00 

5. 
DONAT GRAF DOO 

Мике Аласа брпј 52 
11000 Бепград 

126.000,00 
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11. floxy[av xojem ce 4o4eruyje yroBop:

Konnucrja, noc.ne crpyqHe oqeHe noHyAa, xoxcraryje 4a je xajnoaoruuraja nol{yAa noxyfa,ra
oyryPA n{oo, ca ce,quurreM y flerpoaapaqn+y, ya. Maxypaxrhesa 46, noxy4a 6poj: 036/15 og
15.09.2015. roArHe KoA Hapyqxoqa 3aBeAeHa noA 6pojenn: 020-1803 og 1.6.09.2015. ro4rxe, urja
nonyfena qeHa h3Hooa 96.800,00 AxHapa 6ea fl,QB-a, Te npeAnalte oAroBopHoM nt,rqy Hapyquoqa Aa
oeorvr nouy?;aqy.qo,qenu yroBop. oaaj noxyfatr je noAHeo caMocTa.nHo.

O4roaopHo nrqe Hapy.troqa npuxBarh.no je npe.qTror Komrcrje, re je na ocHoBy 3axoHcxor
oenauJheHra AoHeno O44yxy o AoAenx yroBopa, Rao y Axcno3rrtaBy.

NOYKA O NPABHOM /IEKV:

llporne oBe o44yxe noryfa.r Moxe
noAHeTu 3axTeB 3a 3auTury npaBa y poKy

oA ner rqaHa oA AaHa FbeHor

o6jaannearta Ha floprany jasurx
Ha6aexr. 3axres ce noAHocH Hapyuuoqy,
a xonnja ce [croBpeMeHo AocraB/ba
Peny6nravxoj xorvrr,loajra 3a 3aurt4ry npaBa
y flocrynqnMa jaaHrx xa6asxta.

3aeapro


