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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН 
Бранка Перића 13 
1177/0806 
07.12.2018. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 
14/2015 и 68/15) одговорно лице наручиоца, доноси: 
 
 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

 
 

Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности  за набавку услуга _____ ШТАМПА 
МОНОГРАФИЈЕ „НЕГОТИН И КРАЈИНА 1944 - 1965“__ редни број јавне набавке у Плану јавних 
набавки _2/2018__ понуђачу __Д.О.О.__”ГРАФОМЕД - ТРЕЈД“ БОР___, ПИБ__100626220_, МБ 
__06460186_, са седиштем у ___Бору__. 

Укупна вредност уговора износи ___210,000.00__ динара без урачунатог пореза на 
додату вредност, односно __231,000.00__ динара са урачунатим порезом на додату вредност.  
Уговор се додељује након спроведеног _Услуге у вези са штампањем,поступка јавне набавке 
мале вредности.  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана __09.11.2018__. год,  донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности за набавку услуга – __ број ___1118/0806__, од ___09.11.2018__. године, шифра 
из ОРН __79820000-8 Услуге у вези са штампањем__.  

Поступак јавне набавке мале вредности је спроведен сходно члану 39. Закона о 
јавним набавкама.  

Предмет јавне набавке обликован је у више партија, и то: не 
 

Редни 
број 

Назив партије Процењена вредност 

1. / / 
 
Процењена вредност јавне набавке __210,000.00_ динара (без ПДВ). Средства за ову 

јавну набавку су планирана на позицији __275___, економска класификација ___4234____ у 
финансијском плану наручиоца за __2018__. годину.  

 
До истека рока за подношење понуда дана __30.11.2018___. године на адресу 

наручиоца приспело је ___5___ понуда.  
 
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај. 
 

У извештају о стручној оцени понуда број __1170/0806 од  05.12.2018___________. године, 
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 

 
Благовремено, до ___30.11.2018___. године до __13__ часова, приспеле су понуде 
следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 
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Редни 
број 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум 
пријема 

Сат 

1. 1156/0806 „Графомед“, Бор 30.11. 10.30 
2. 1157/0806 „Атлантик“ ДОО Ниш        30.11. 11.00 
3. 1158/0806 ЈП„Службени гласник“        30.11. 11.00 
4. 1159/0806 „Пресиа“ ДОО Београд         30.11. 11.00 
5. 1160/0806 СВЕН-граф. Пред. Ниш         30.11. 11.30 

 
Неблаговремене понуде:  

 
Редни 

број 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум 
пријема 

Сат 

1. / / / / 
 
Неблаговремена понуда враћена је неотворена понуђачу одмах након окончања 
поступка отварања понуда са назнаком „НЕБЛАГОВРЕМЕНО“. 
 

Комисија констатује да су понуђачи поднели следеће цене и евентуалне 
попусте: 

 

Редни 
број 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача  

Понуђена цена и 
остали елементи 

критеријума 
1. 1156/0806 „Графомед“, Бор 210,00 без ПДВ/ком. 
2. 1157/0806 „Атлантик“ ДОО Ниш 242,00 без ПДВ/ком. 
3. 1158/0806 ЈП „Службени гласник“ 214,00 без ПДВ/ком. 
4. 1159/0806 „Пресиа“ ДОО Београд 237,00 без ПДВ/ком. 
5. 1160/0806 СВЕН-граф. Пред. Ниш 259,00 без ПДВ/ком. 

 
Достављени докази о испуњености услова: 

 
Понуђач/Доказ Доказ 1 Доказ 2 Доказ 3 

Понуђач 1 Да                              Да                             Да                           
Понуђач 2 Да                               Да                             Да                           
Понуђач 3 Да                               Да                             Да                           
Понуђач 4 Да Да Да 
Понуђач 5 Да Да Да 

 
 Уочени недостаци у понудама:  
 

Понуђач/Доказ Доказ 1 Доказ 2 Доказ 3 
Понуђач 1 / / / 

 
5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање:  
 

Редни 
број 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача  

Разлози за одбијање 

1.    
6) Образложење за понуду која је одбијена због неуобичајено ниске цене, начин 
утврђивања цене: 
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Редни 
број 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача  

Разлози за одбијање 

1. / / / 
 
7) Критеријум за доделу уговора, методологија и обрачун пондера: 
 

1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
или 
2. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.  

 
Елементи критеријума: 
1. _____/______________; Број пондера __________/________ 
  
Методологија за обрачун пондера: 
_____________________________________________/_______________________________________________________ 

 
 Примена методологије и обрачун пондера: 

____________________________________________/_________________________________________________________ 
 
8) Ранг листа понуђача према критеријуму: 
 

Редни 
број 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача  

Понуђена цена и 
остали елементи 

критеријума 
1. 1156/0806 „Графомед“, Бор 210,00 без ПДВ/ком. 
2. 1158/0806 ЈП „Службени гласник“ 214,00 без ПДВ/ком. 
3. 1159/0806 „Пресиа“ ДОО Београд 237,00 без ПДВ/ком. 
4. 1157/0806 „Атлантик“ ДОО Ниш 242,00 без ПДВ/ком. 
5. 1160/0806 СВЕН-граф. Пред. Ниш 259,00 без ПДВ/ком. 

 
9) На основу свега изнетог, Комисија за јавну набавку предлаже одговорном лицу 
наручиоца да уговор додели понуђачу: 
 

Назив понуђача 
Понуђена цена и 
остали елементи 

понуде 

„Графомед“, Бор 210,00 без ПДВ/ком. 
 

Подизвођачи (у случају да је поднета понуда за подизвођачем): 

Назив подизвођача 
Део набавке који ће се 

извршити преко 
подизвођача 

/ / 
 

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права у року  
од 5 дана од дана објављивања на  
Порталу јавних набавки. 
 
 
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Ненад Војиновић,с.р. 

директор 
 

_________________________________ 


