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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и Закона о изменама и допунама Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), председник Управног одбора академик 
НиколаТасић доноси:

О Д Л У К У  О Д О Д Е Л И  У Г О В О Р А
ЈН 4/15 - набавка услуга штампања књига

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу, СВЕН ДОО НИШ са понудом заведеном код 
наручиоца под бр. 1665 од 19.11.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за јавну набавку је на основу одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности, коју је наручилац донео 06.11.2015. год., упутила позив за подношење понуда који је 
објављен 11.11.2015. год на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. На позив за 
подношење понуда за набавку бр. 4/15, се благовремено одазвало пет понуђача, а комисија за 
јавну набавку је извршила јавно отварање понуда 20.11.2015. год.
Након спроведеног јавног отварања понуда, комисија за јавну набавку је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај од 23.11.2015. године, у коме је констатовала следеће:

Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности

Предметјавне набавке Јавна набавка услуга - набавка штампања књига

Редни број јавне набавке ЈН 4/15
Позиција у плану јавних набавки и 
процењена вредност јавне набавке

План јавних набавки , позиција бр 1.2. 3. услуге 
Процењена вредност - 510.000,00 динара

Подаци о понуђачима:

У купан број поднетих понуда :
Назив / име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

1 . СВЕН доо Ниш

2. ТУЈ1И ШТАМПАРИЈА доо Вршац

3. ЈОВШИЋ ПРИНТИНГ ЦЕНТАР Београд

4. СОЕОКСЖАРХ доо Нови Београд

5. ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Београд



Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:

Бр. под 
којим је 
понуда 
заведена

Одбијене понуде Разлози за одбијање понуда и понуђена цена

1677 ЈОВШИЋ ПРИНТИНГ 
ЦЕНТАР Београд

Наручилац је поред обавезних услова захтевао од 
понуђача да за јавну набавку штампања књига 
испуне и додатне услове који се односе на пословни 
и кадровски капацитет.
Везано за пословни капацитет захтевано је од 
понуђача да уз понуду доставе доказе да су у 
претходне 3 године (2012, 2013. и 2014.) извршили 
услуге штампања књига у вредности најмање 
3.000.000 динара без ПДВ-а.
Испуњеност постављеног додатног услова понуђачи 
су морали да докажу достављањем попуњеног и 
потписаног Обрасца XII - Референц листа и уз њега 
одговарајућих потврда којима доказују наводе из 
Референц листе.
Понуђач Јовшић Принтинг Центар није доставио 
потписан и оверен Образац XII - Референц листа, 
што представља битан недостатак понуде у складу 
са чланом 106. став 1. тачка 2). због чега је његова 
понуда одбијена као неприхватљива.

Понуђена цена у обрасцу понуде:
454.741,50 динара

Ако је понуда одбијена због неуобичајно ниске цене , детаљно образложење - начин на који је
утврђена та цена:
/

Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена". Најнижа понуђена укупна цена 
носи 100 пондера.

Ранг листа понуђача

Назив/име понуђача Понуђена цена/дин Број пондера

1 . СВЕН доо Ниш 279.450,00 100

2. СОБОКОКАРХ доо Нови Београд 326.850,00 85

3. ЈП СЈГУЖБЕНИ ГЛАСНИК Београд 341.775,00 82

4. ТУЛИ ШТАМПАРИЈА доо Вршац 458.400,00 61

Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз 
помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:

После прегледа понуда комисија је констатовала да су све пристигле понуде благовремене али да 
понуда понуђача ЈОВШИЋ ПРИНТИНГ ЦЕНТАР Београд садржи битан недостатак (Члан 106. 
став 1. тачка 2), односно понуђач није доказао испуњеност додатних услова везано за неопходан

2



минимални пословни капацитет, на начин како је то наручилац захтевао, због чега је као 
неприхватљива одбијена. Комисија је преосталих четири понуде оценила као одговарајуће и без 
битних недостатака односно прихватљиве.
С обзиром да је испуњен услов за доношење одлуке о додели уговора прописан чланом 107. став 
3. ЗЈН, комисија предлаже председнику Управног одбора да донесе одлуку о додели уговора 
понуђачу чија је понуда прихватљива а који је сходно критеријуму "најнижа понуђена цена" 
понудио најнижу цену, а то је :

Председник Управног одбора Балканолошког института САНУ, академик Никола Тасић је на 
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 
штампања књига додељује понуђачу са понудом заведеном под ред. бр. 1665 од 19.11.2015. 
године.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објаве одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
ЗЗП-а се подноси наручиоцу а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији

СВЕН ДОО НИШ

ЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ
председник УО

Академик НиколаТасић
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