
  

 

Република Србија 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 
Ппкрајинска влада  
Ппкрајински секретаријат за енергетику  
и минералне сирпвине 
Булевар Михајла Пупина 16 
21000 Нпви Сад  

 Брпј: 115-404-88/2015-04                                      Дана: 07.априла 2015. гпдине 
  

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

дoнoсим 
 
 

 
O Д Л У К У  П  Д П Д Е Л И   У Г П В П Р А 

 У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА- 
УСЛУГЕ ИНФПРМИСАОА 

-ПГЛАШАВАОЕ ЈАВНИХ КПНКУРСА И ПГЛАСА  
 РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 1/2015 

 
 
  

УГOВOР СE ДOДEЉУJE ПOНУЂAЧУ ДПП“ДАН ГРАФ“, Бепград, ул.Алексе Ненадпвића 19-23, 
ПИБ:100291058, матишни брпј:17085166, пoнудa пд 23.03.2015.гпдине гпдине кoд Нaрушиoцa 
зaвeдeнa пoд брojeм 462 пд 26.03.2015.гпдине. 
 

O б р a з л o ж e о e 

Нaрушилaц je дaнa 13.марта 2015. гoдинe ппд брпјем 115-404-88/2015-04 дoнeo Oдлуку o 
пoкрeтaоу пoступкa jaвнe нaбaвкe мале вреднпсти услуга, редни брпј ЈНМВ 1/2015. 

Пoзив зa пoднoщeоe пoнуда oбjaвљeн je нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници 
нaрушиoцa дaнa 17.03.2015. гoдинe. Такпђе за наведену набавку нарушилац је дана 17.03.2015. 
гпдине ппслап ппзиве за дпстављаое ппнуда следећим ппнуђашима: 

 

Ред. 
бр.  

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa 

1. ДОО“Пплитика нпвине и магазини“, Бепград, улица Македпнска бр.29 

2.  ДОО“ДАН ГРАФ“, Бепград, ул.Алексе Ненадпвића 19-23 

3. ДОО“RINGIER AXEL SPRINGER“, Бепград, улица Жпржа Клеманспа брпј 19 

4. НИД КОМПАНИЈА „НОВОСТИ“ АД ,Трг Никпле Пащића бр.7, Бепград 

 
Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaоa пoнудa и сaшиоaвaоa Зaписникa o oтвaрaоу пoнудa 

брoj 115-404-88/2015-04 oд 27.03.2014. гoдинe, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) je 
приступилa струшнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeщтajу п струшнпј пцени ппнуда брпј 115-404-88/2015-
04 пд 03.04.2015. гoдинe. 

 
У Извeщтajу o струшнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe: 
 
 
 



  

 

1.Прeдмeт jaвнe нaбaвкe:  
 
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe je набавка услуга – услуге инфпрмисаоа - пглащаваое јавних кпнкурса 

и пгласа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти. 
Нaзив и oзнaкa из oпщтeг рeшникa нaбaвки: 79341000 – Услуге пглащаваоа  
 

 
2. Пoдaци из плaнa нaбaвки кojи сe oднoсe нa прeдмeтну jaвну нaбaвку: 

 
Средства за набавку из ташке I пве пдлуке пбезбеђена су Ппкрајинскпм скущтинскпм пдлукпм 

п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2015. гпдину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14), а 
пдређена Финансијским планпм прихпда и примаоа и расхпда и издатака Ппкрајинскпг 
секретаријата за енергетику и минералне сирпвине  

у пквиру - раздела 13 – Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине, 
Прпграм 0501-Планираое и спрпвпђеое енергетске пплитике, Прпграмска активнпст 1001-Струшни, 
административни и надзпрни ппслпви Ппкрајинскпг секретаријата за енергетику и минералне 
сирпвине, Функципнална класификација 430 Гпривп и енергијa, брпј ппзиције 0660, екпнпмска 
класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, 4234 услуге инфпрмисаоа укупан изнпс 11.641.540,58 
динара, извпр финансираоа 01 00. 

 Набавка наведених услуга предвиђена је Планпм набавки Ппкрајинскпг секретаријата за 
енергетику и минералне сирпвине за 2015. гпдину, редни брпј јавне набавке ппд брпјем 1.2.9. 

Редни брпј јавне набавке: ЈН МВ 1/2015. 
Предмет јавне набавке: услуге. 
Изнпс планираних средстава за јавну набавку: 1.666.666,67 динара без ПДВ-а. 
Врста ппступка набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти. 
Разлпзи и пправданпст јавне набавке: редпван рад секретаријата.  
Прпцеоена вреднпст, утврђена је испитиваоем и истраживаоем тржищта. 
 
 

3. Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 
 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на дпдату вреднпст, изнпси 
1.666.666,67 динара 
 
 
4. Oдступaоa oд плaнa нaбaвки сa oбрaзлoжeоeм:  

 
Није билп пдступаоа пд усвпјенпг плана јавних набавки. 

 
 
5. 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, схпднп шлану 39. Закпна п јавним набавкама. 
 

 
6. Oснoвни пoдaци o другoм нaручиoцу сa кojим сe спрoвoди пoступaк jaвнe нaбaвкe:  

 
Нарушилац не спрпвпди ппступак јавне набавке са другим нарушипцем. 
 

 
7. Oснoвни пoдaци o пoнуђaчимa: 
 

У пoступку jaвнe нaбaвкe ушeствoвaвала су 3 (три) пoнуђaша. 



  

 

 

Ред. 
бр. 

Брoj пoд 
кojим je 
пoнудa 

зaвeдeнa 

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa Дaтум приjeмa 
Чaс 

приjeмa 

1. 461 

ДОО“Пплитика нпвине и магазини“, Бепград, 
улица Македпнска бр.29 ПИБ:101516133, 
матишни брпј:17372424, пдгпвпрнп лице: 
Мира Глищић-Симић, Нина Самарчић 

26.03.2015.гпдине 8,00шаспва 

2. 462 

ДОО“ДАН ГРАФ“, Бепград, ул.Алексе 
Ненадпвића 19-23 ПИБ:100291058, матишни 
брпј:17085166. пдгпвпрнп лице: Дущан 
Митрпвић 

26.03.2015.гпдине 8,00 шаспва 

3. 472 

ДОО“RINGIER AXEL SPRINGER“, Бепград, улица 
Жпржа Клеманспа брпј 19 ПИБ:100000889, 
матишни брпј:17134990. пдгпвпрнп лице: 
Тијана Бајпвић 

27.03.2015.гпдине 9,30 шаспва 

 
 

8. Пoнудe кoje су oдбиjeнe, рaзлoзи зa оихoвo oдбиjaоe и пoнуђeнa цeнa тих пoнудa:  
 
/ 
 
 
9. Акп је ппднета самп једна ппнуда, мишљеое кпмисије п разлпзима кпји су прпузрпкпвали 
ппднпшеое једне ппнуде и предлпг мера кпје треба предузети да се у наредним ппступцима 
пбезбеди кпнкуренција у ппступку: 
 
/ 
 
 
10. Акп су све ппнуде непдгпварајуће или неприхватљиве, мишљеое кпмисије п разлпзима кпји су 
прпузрпкпвали ппднпшеое таквих ппнуда и ппис начина на кпји је пдређена прпцеоена вреднпст: 
 
/ 
 
 
11. Акп је ппнуда пдбијена збпг неупбичајенп ниске цене, детаљнп пбразлпжеое –начин на кпји је 
утврђена та цена: 
 
/ 
 
 
12. Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa: 

 
  Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa je најнижа ппнуђена цена. 

 
 

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

У складу са ташкпм 5.17. Врста критеријума за дпделу угпвпра- кпнкурсне дпкументације 
изврщенп је пцеоиваое и рангираое ппнуда на следећи нашин: 
 



  

 

Р.б Ппнуђаш Укупна ппнуђена цена 
без ПДВ-а 

Укупна ппнуђена цена 
са ПДВ-пм 

1. ДОО“ДАН ГРАФ“, Бепград, ул.Алексе 
Ненадпвића 19-23 ПИБ:100291058, 
матишни брпј:17085166 

360,00 динара 432,00 динара 

2. ДОО“RINGIER AXEL SPRINGER“, Бепград, 
улица Жпржа Клеманспа брпј 19 
ПИБ:100000889, матишни брпј:17134990 

435,00 динара 522,00 динара 

3. ДОО“Пплитика нпвине и магазини“, 
Бепград, улица Македпнска бр.29 
ПИБ:101516133, матишни брпј:17372424 

558,00 динара 669,60 динара 

 
 

 Пoнуђaч кojeм сe дoдeљуje угoвoр:  
 
 Кoмисиja кoнстaтуje дa je пoнудa пд 23.03.2015.гпдине кoд нaрушиoцa зaвeдeнa пoд брojeм 
462 пд 26.03.2015.гпдине, пoнуђaшa ДПП“ДАН ГРАФ“, Бепград, ул.Алексе Ненадпвића 19-23 
ПИБ:100291058, матишни брпј:17085166, благпвремена, пдгпварајућа и прихватљива тe прeдлaжe 
нaрушиoцу дa оeму дoдeли угoвoр. Ппнуђаш је ппнуду ппднеп сампсталнп. 

 
 
Одгпвпрнп лице нарушипца прихватилп је предлпг Кпмисије, те је на пснпву закпнскпг 

пвлащћеоа дпнелп пдлуку кап у дисппзитиву. 
 

 
 Ппука п правнпм леку: 
 Прптив пве пдлуке ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, пднпснп други пвлащћени 
ппднпсилац, мпже ппднети затев за защтиту права Републишкпј кпмисији за защтиту права ппнуђаша 
у ппступку јавне набавке у рпку пд пет дана пд дана пријема исте. Захтев за защтиту права се предаје 
Нарушипцу. 
 

               

Ппкрајински секретар за енергетику 
                                                           и минералне сирпвине 

 
мр Ненад Станковић, дипл.инж. ел. 

 
 

 
 


