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Новинско- издавачка установа „Руске слово“ 

Адреса: Нови Сад, Булевар ослобођења 81/7 

Број: 118-7/19 

Датум: 19.04.2019. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну 

набавку број 118-6/19 од 18.04.2019. године, директор Новинско-издавачке установе 

„Руске слово“, доноси:   

О Д Л У К У 

о додели уговора 

Уговор се додељује: 

За штампање књиге  „Отет од паса“ (Одняти од псох) 

Понуђачу szr MAXIMA GRAF из Петроварадинa, Владана Деснице 13. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је  дана 05.04.2019. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности - услуге штампања књиге на русинском језику  број 118-1/19. 

 

Редни број јавне набавке: 2/2019 

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности. 

Предмет јавне набавке је набавка - услуге штампања књиге на русинском језику, према 

спецификацији садржаној у конкурсној документацији. 

Назив и ознака из општег речника  набавки   

 - 79810000 услуге штампања 
  

Предметна набавка није обликована по партијама. 

Укупна процењена вредност јавне набавке износи: 30.000,00 динара без ПДВ-а. 

Наручилац је дана 10.04.2019. године објавио Позив за подношење понуда и Kонкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки као и на сајту наручиоца.  

Благовремено тј. до дана 18.04.2019. године  до 10.00 часова пристигле су понуде 

следећих понуђача: 
 

Назив/име понуђача 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Датум и час пријема понуде 

JP„SLUŽBENI GLASNIK“  

Београд ,Јована Ристића 1 

131 
17.04.2019. у 10.30h 
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„DONAT GRAF“ DOO 

Београд, Вучка Милићевића 29 

132 
17.04.2019. у 10.40h 

SZR „MAXIMA GRAF“ 

Петроварадин, Владана Деснице 

13 

133 

          17.04.2019. у 14.20h 

„SAJNOS“ DOO NOVI SAD 

Нови Сад, Момчила Тапавице 2 

134 
18.04.2019. у 8.55h 

„PERINS INŽENJERING“ DOO 

Нови Сад, Милана Ракића 15 

135 
18.04.2019 у 09.52h 

 

 

Поступак отварања понуда спроведен је 18.04.2019. године од 10.15 до 10.33  часова, о 

чему је сачињен Записник о отварању понуда број 118-5/19  од 18.04.2019. године. 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку  је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом број 118-6/19. 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Назив/име понуђача чија је 

понуда одбијена 

Разлози одбијања понуде 

 

Понуђена 

цена(без ПДВ-а)  

JP„SLUŽBENI GLASNIK“  

Београд ,Јована Ристића 1 

Понуђена цена прелази износ 

процењене вредности 
38.832,00 

„PERINS INŽENJERING“ 

DOO Нови Сад, Милана 

Ракића 15 

 

 

 

 

 

Нови Сад, Милана Ракића 15 

Понуђена цена прелази износ 

процењене вредности 
32.250,00 

 

 

Применом критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена“ Комисија је 

рангирала  понуде на следећи начин: 

 

После стручне оцене понуда,  Комисија констатује да је у поступку јавне набавке мале 

вредности - услуге штампања књиге на русинском језику,  најповољнија понуда: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. SZR „MAXIMA GRAF“ 

Петроварадин, Владана Деснице 13 
24.150,00 

2. „SAJNOS“ DOO NOVI SAD 

Нови Сад, Момчила Тапавице 2 
27.450,00 

3. 
„DONAT GRAF“ DOO 

Београд, Вучка Милићевића 29 
30.000,00 
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 број 133 од 17.04.2019. године понуђача  SZR MAXIMAGRAF, 

Петроварадин, Владана Деснице 13 

 

Изабрани понуђач  набавку извршава самостално. 
 

Директор Новинско-издавачке установе „Руске слово“  прихватио је предлог Комисије 

за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео Одлуку о додели уговора као у  

изреци ове одлуке. 

Поука о правном леку: 

 

Против ове одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, односно други овлашћени 

подносилац,  може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од објављивања 

исте на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

 

 

 

Директор НИУ „Руске слово“ 

              Борис Варга 

 

____________________________ 


