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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 652 - 9/2016 

Датум: 11.07.2016.        
 

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

14/2015 и 68/2015), декан  д о н о с и: 
 

 

О  Д  Л  У  К  У   
о  додели уговора 

 

Уговор у поступку jaвне набаве мале вредности број: НМВ - 03/2016 - набавка  услуге 

штампања, додељује се понуђачу  „PEKOGRAF“ д.о.о. Земун, Војни пут 258/D, број 

понуде  563 од 06.07.2016. године. 

                         

     Образложење 

Наручилац је дана 27.06.2016. године донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке мале 

вредности брoj 652 - 2/2016, за јавну набавку  услуге штампања. 

        

За наведену јавну набавку наручилац је дана 27.06.2016. године објавио позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 06.07.2016. године до 10,30 

часова, на адресу наручиоца приспеле су 4 (четири) понуде следећих понуђача, и то по 

наведеном редоследу: 

 

Број под којим је 

понуда заведена код 

наручиоца 

Назив или шифра понуђача Датум  пријема 
Сат 

пријема 

             560  
COLORGRAFX  д.о.о.  Нови 

Београд, Драгана Јефтића б.б.  
  06.07.2016. 09,12    

          561      СЗР “Ц  ШТАМПА“ Београд, 

Радомира Марковића 27      

     06.07.2016.    09,35  

          562      ЈП Службени гласник Београд, 

Јована Ристића 1 

     06.07.2016.    09,40 

          563     „PEKOGRAF“ д.о.о. 

  Земун, Војни пут 258/D 

     06.07.2016.      10,07 

 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Отварању понуда присуствовали  следећи  представници понуђача и то: Славица Бандука 

Вучковић и Борко Петковић. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом.  

 

У извештају о стручној оцени понуда број: 652-5/16 од 08.07.2016. године, Комисија за јавну 

набавку је констатовала следеће: 
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1) Подаци о јавној набавци: 

           

Предмет јавне набавке 
 Набавка услуге штрампања 

     

Редни број јавне набавке 03/2016 

Апропријација у буџету/фин.плану 1.2.3 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-a) 2.500.000,00 динара 

Вредност уговора o јавној набавци 

(без ПДВ-a) 2.500.000,00 динара   

 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање 

и понуђена цена: Нема. 

 

 

Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, због неуобичајено 

ниске цене: Нема.  

 

3) Избор између достављених прихватљивих понуда применом критеријума „најниже 

понуђене цене“, извршен је дана 06.07.2016.године рангирањем понуђача који 

испуњавају све потребне услове на основу доказа достављених уз понуду, у складу са 

захтевима из конкурсне документације. 

 

 
 

Рд 

бр. 

 

 

Назив/шифра понуђача 

Укупна 

вредност услуге 

(збир Табеле од 

1 до 10) са свим 

трошковима    

без ПДВ-а  

 

 

Укупан   

ПДВ-е  

Укупна вредност 

услуге (збир 

Табеле од 1 до 

10) са свим 

трошковима       

са ПДВ- ом   

 

 

 Рок важења 

понуде  

 

1. 

„PEKOGRAF“ д.о.о. 

Земун  

 

195.088,00 

 

19.579,60 

 

214.667,60 

 

30 дана 

 

2. 

 ЈП Службени гласник 

Београд 

 

     236.911,36 

 

    23.820,94 

 

      260.732,30 
 

        30 дана 

 

3. 

 СЗР “Ц  ШТАМПА“ 

Београд, Радомира 

Марковића 27     

 

     237.788,00 

 

    23.844,80 

 

      261.632,80 
 

        30 дана 

 

4. 

 

 COLORGRAFX  д.о.о.  

Нови Београд,Драгана 

Јефтића б.б. 

 

     327.806,82 

 

    32.927,08 

 

      360.733,90 
        

       30 дана 
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Након спроведеног оцењивања и рангирања понуда применом усвојеног критеријума,  

Комисија је констатовала да је за јавну набавку услуге штампања, на период од 12 месеци, у 

поступку јавне набавке мале вредности, број НМВ-03/16, по позиву за подношење понуда 

објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 27.06.2016. 

године, прихвтљива - најповољнија понуда понуђача: „PEKOGRAF“ д.о.о. из Земуна, те је 

предложила наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку за 

доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора 

наведеном понуђачу, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама. 

 

Саобраћајни факултет у Београду, ће у својству Наручиоца, закључити уговор о јавној 

набавци  са наведеним понуђачем, чија је понуда изабрана као прихватљива - најповољнија у 

поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 112. и 113. Закона о јавним 

набавкама. 

                     

ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може 

Наручиоцу поднети захтев за заштиту  

права у року од 5 дана од дана објаве 

исте на Порталу јавних набавки.                                                                                                        
                                   

                   Д е к а н                               

 

                                   Проф. др Небојша Бојовић 
 


