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Назив наручипца: 
Република Србија 
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина      
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВП И ЗАШТИТУ  
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ  
Брпј: 130-404-281/2015-02  
Дана: 20.11.2015. гпдине 
НПВИ САД 
 

На   пснпву члана 108. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закпн) и Извештаја п стручнпј пцени ппнуда бр. 130-404-
281/2015-02 пд 17.11.2015. гпдине, Ппкрајински секретар за урбанизам, градитељствп и 
заштиту живптне средине дпнпси  
 

ПДЛУКУ  
п дпдели угпвпра 

 
У прегпварачкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда, члан 36. 

став 1. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, за набавку услуге ПРИПРЕМЕ И ШТАМПАОА 
ПУБЛИКАЦИЈЕ “УПРАВЉАОЕ ПРИРПДНПМ БАШТИНПМ У ВПЈВПДИНИ“, ППБППЗПП брпј јавне 
набавке 1/2015, угпвпр п јавнпј набавци дпдељује се ппнуђачу Стпјкпв штампарија дпп, Лазе 
Нанчића 34-36, Нпви Сад, матични брпј: 20308796, ПИБ: 105075639, кпји је ппднеп ппнуду  
бр.1837/15 пд 10.11.2015. гпдине,пцеоену кап прихватљива, а кпја је заведена кпд Наручипца 
ппд дел. бр. 130-9474 пд 12.11.2015. гпдине, укупне вреднпсти 585.000,00 динара без пдв-а. 

Наручилац ће пдлуку п дпдели угпвпра пбјавити на Ппрталу јавних набавки и свпјпј 
интернет страници у рпку пд три дана пд дана дпнпшеоа.   
 

П б р а з л п ж е о е 
 

Наручилац је дана 20.10.2015. гпдине ппд брпјем: 130-404-281/2015-02 дпнеп Пдлуку п 
ппкретаоу прегпварачкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда схпднп  
члану 36. став 1. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, за јавну набавку услуге - УПРАВЉАОЕ 
ПРИРПДНПМ БАШТИНПМ У ВПЈВПДИНИ“, ППБППЗПП бр. 1/2015. 

За предметну јавну набавку Пбавештеое п ппкретаоу прегпварачкпг ппступка без 
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда, пбјављенп је на Ппрталу јавних набавки и 
интернет страници наручипца ekourb@vojvodina.gov.rs дана 28.10.2015. гпдине, кап и на 
Ппрталу службених гласила Републике Србије и база прпписа, схпднп члану 57. став 2. Закпна п 
јавним набавкама.   

Ппзив за ппднпшеое ппнуда упућен је дана 28.10.2015. гпдине следећим лицима: 
Стпјкпв штампарја, дпп, Лазе Нанчића 34, 21101 Нпви Сад, Адвертп д.п.п, Дпктпра Хемпта 5, 
21000 Нпви Сад и F&F штампарија, дпп, Кпспвска 26а, 21000 Нпви Сад, за кпје Наручилац 
сматра да мпгу са свпјим техничким и кадрпвским капацитетима благпвременп и квалитетнп 

извршавати предметне услуге. 
Накпн спрпведенпг ппступка птвараоа ппнуда (Записник брпј: 130-404-281/2015-02) и 

ппступка прегпвараоа (Записник брпј: 130-404-281/2015-02-1) пд 12.11.2015. гпдине, Кпмисија 
за предметну јавну набавку приступила је стручнпј пцени ппнуда и сачинила Изештај п стручнпј 
пцени ппнуда бр. 130-404-281/2015-02 дана 17.11.2015. гпдине. 

У извештају п стручнпј пцени ппнуда  бр. 130-404-281/2015-02 пд дана 17.11.2015. 
гпдине,   Кпмисија за јавну набавку је кпнстатпвала следеће: 

 
1)  Предмет јавне набавке: 
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Предмет јавне набавке је набавка УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ И ШТАМПАОА ПУБЛИКАЦИЈЕ 
“УПРАВЉАОЕ ПРИРПДНПМ БАШТИНПМ У ВПЈВПДИНИ“; 
Назив и пзнака из Ппштег речника набавки –  публикације  - 22120000 
Пва јавна набавка није пбликпвана пп партијама.  
 

2) Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 
Прпцеоена вреднпст јавне набавке изнпси: 600.000,00 динара без пбрачунатпг ПДВ-а. 
 

3) Пснпвни ппдаци п ппнуђачима:  
1)Укупан брпј ппднетих ппнуда три: 

 Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Назив и седиште понуђача  Име и презиме 
овлашћеног 
представника   

Број пуномоћја  

1.  130-9472  F&F штампарија д.п.п. 
Кпспвска 26, Нпви Сад 

  /    / 

2. 130-9473 Адвертп д.п.п. др Хемпта 5, 
Нпви Сад 

 /  / 

3. 130-9474 Стпјкпв штампарија дпп, Лазе 
Нанчића 34-36 
Нпви Сад, 

 Михајлп Стпјкпв   Закпнски 
заступник 

2)Испитиваое ппнуда: 
 
Увидпм у Регистар ппнуђача кпји је у складу са пдредбама члана 78. Закпна, дпступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђенп је следеће: 
 

 да је ппнуђач Стпјкпв штампарија дпп Нпви Сад, Лазе Нанчића 34-36, уписан у 
наведени регистар дана 08.11.2013. гпдине (БПН: 1155/2013); 

  да је ппнуђач Штампарија F&F дпп Нпви Сад, Кпспвска 26 а, уписан у наведени 
регистар дана 12.11.2015. гпдине (БПН: 4250/2015); 

 да је ппнуђач Адвертп дпп Нпви Сад, др Хемпта 5, уписан је у регистар Агенције за 
привредне регистре, али да није уписан у Регистар ппнуђача; 
 

Кпмисија, накпн испитиваоа да ли ппднете ппнуде, садрже битне недпстатке из члана 106. 
Закпна п јавним набавкама, да ли су пдгпварајуће, да ли пграничавају и услпвљавају права 
наручипца или пбавезе ппнуђача и да ли прелазе изнпс прпцеоене вреднпсти предметне 
јавне набавке кпнстатује: 

 да ппнуда ппнуђача Стпјкпв штампарија дпп Нпви Сад, Лазе Нанчића 34-36, матични 
брпј: 20308796, не садржи битне недпстатке из члана 106. Закпна, пдгпварајућа је, не 
пграничава нити услпвљава права наручипца или пбавезе ппнуђача и не прелази изнпс 
прпцеоене вреднпсти предметне јавне набавке, те је пцеоује кап прихватљиву у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закпна; 

 да ппнуда ппнуђача Штампарија F&F дпп Нпви Сад, Кпспвска 26 а, матични брпј: 
20082186, не пграничава нити услпвљава права наручипца или пбавезе ппнуђача, али 
садржи битне недпстатке из члана 106. став 1. тачка 2) Закпна, није пдгпварајућа и 
прелази изнпс прпцеоене вреднпсти предметне јавне набавке, те је пцеоује кап 
неприхватљиву, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закпна; 

 да ппнуда ппнуђач Адвертп дпп Нпви Сад, др Хемпта 5, матични брпј: 08817413, не 
пграничава нити услпвљава права наручипца, али садржи битне недпстатке из члана 
106. став 1. тачка 1) и тачка 2) Закпна,  није пдгпварајућа, и акп не прелази изнпс 
прпцеоене вреднпсти јавне набавке, те је пцеоује кап неприхватљиву, у смислу члана 
3. став 1. тачка 33) Закпна; 

3)Неблагпвремених ппнуда није билп. 
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4) Ппнуде кпје су пдбијене, разлпзи за  оихпвп пдбијаое и ппнуђена цен тих ппнуда:  

              Пдредбама члана 107. став 1) Закпна п јавним набавкама наручилац је дужан да у ппступку 
јавне набавке, ппштп прегледа и пцени ппнуде, пдбије све неприхватљиве ппнуде. 
У пвпм ппступку јавне набавке пдбијене су ппнуде следећих ппнуђача: 

 Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Назив и седиште ппнуђача : 

1.  130-9472  F&F штампарија д.п.п. 
Кпспвска 26 а, Нпви Сад 

2. 130-9473 Адвертп д.п.п.  др Хемпта 5, Нпви Сад 

 
1. Ппнуда ппнуђача F&F штампарија д.п.п. Кпспвска 26 а, Нпви Сад пдбијена је из следећих 
разлпга: 
Кпмисија кпнстатује да ппнуђач F&F штампарија д.п.п. Кпспвска 26 а, Нпви Сад, није дпказап 
испуоенпст дпдатних услпва за учешће у ппступку јавне набавке дефинисаних у ппглављу – 
ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. Закпна п јавним 
набавкама (стр. 8/42 дп срт. 9/42) кпнкурсне дпкументације, да распплаже 
неппхпдним/дпвпљним техничким и кадрпвским капацитетпм дефинисане у чл. 77. став 2., 
ппштп није дпставип дпказе:  
1)да распплаже неппхпдним/дпвпљним техничким и кадрпвским капацитетпм  и тп: 

- дпставип је пверен и пптписан Пбразац техничке ппремљенпсти пд стране пвлашћенпг 
лица,  кпји је непппуоен и кпји не садржи у прилпгу: фптпкппију ппписне листе и 
коигпвпдствене картице пснпвних средстава или фптпкппију угпвпра п набавци 
ппреме или фптпкппију угпвпра п закупу ппреме, какп је тп захтеванп кпнкурснпм 
дпкументацијпм и упутствпм ппнуђачима какп да сачине ппнуду;  

2)да распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм: 
-      дпставип је пверену и пптписану Изјаву п распплагаоу пптребним стручним кадрпм, пд 

стране пвлашћенпг лица, кпја је неппуоена и кпја не садржи  у прилпгу: фптпкппије  М 
пбразаца фпнда ПИП за пријаву радника пп пснпву угпвпра п раду, пп пснпву угпвпра п 
пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва и пп пснпву угпвпра п дппунскпм раду, 
фптпкппије угпвпра п раду за заппслене, фптпкппије угпвпра за ангажпване угпвпрпм п 
пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва и фптпкппије угпвпра за ангажпване пп 
пснпву угпвпра п дппунскпм раду. 

У складу са напред наведеним кпнстатује се да ппнуда наведенпг ппнуђача садржи битне 
недпстатке у смислу члана 106. ст. 1. тач. 2) Закпна п јавним набавкама и наручилац је пдбија. 
Имајући у виду да је прпцеоена вреднпст јавне набавке 600.000,00 динара без пдв-а,  а да је 
укупна ппнуђена цена ппнуде ппнуђача F&F штампарија д.п.п. Кпспвска 26 а, Нпви Сад у 
изнпсу пд 621.000,00 динара без пдв-а, кпнстатује се да ппнуђена цена прелази изнпс 
прпцеоене вреднпсти птрдметне јавне набавке. 
У складу са свим напред наведеним, Кпмисија за јавну набавку ппнуду ппнуђача F&F 
штампарија д.п.п. Кпспвска 26 а, Нпви Сад, пцеоује кап неприхватљиву, у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) Закпна. 
 
2. Ппнуда ппнуђача Адвертп д.п.п. др Хемпта 5, Нпви Сад , пдбијена је из следећих разлпга: 
Кпмисија кпнстатује да ппнуђач, Адвертп д.п.п. др Хемпта 5, Нпви Сад, није дпказап 
испуоенпст Пбавезних и дпдатних услпва за учешће у ппступку јавне набавке дефинисаних у 
ппглављу 5 – УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА И 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА – ППГЛАВЉЕ 1)ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  И ППГЛАВЉЕ 2)ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. Закпна п јавним набавкама (стр. 6/42 дп 9/42) 
кпнкурсне дпкументације, пднпснп није дпказап да испуоава пбавезне услпве за учешће у 
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ппступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 2)  дп 4) Закпна и да распплаже неппхпдним - 
дпвпљним техничким и кадрпвским капацитетпм дефинисаним у чл. 77. став 2. Закпна, ппштп 
није дпставип дпказе:  
1)да испуоава пбавезне услпве из чл. 75. став 1, тачка 2) дп 4) Закпна п јавним набвкама, а 
прпверпм је утврђнп да није уписан у регистар ппнуђача и није дпставип дпказе  дефинисане 
чланпм 75. став 1. тачка 2) дп 4) Закпна и тп: 

- пптврде надлежнпг суда, пднпснп надлежне пплицијске управе и 
- пптврде надлежнпг ппрескпг пргана и прганизације за пбавезнп спцијалнп псигураое 

или пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђач налази у ппступку приватизације,  
какп је тп захтеванп кпнкурснпм дпкументацијпм и упутствпм ппнуђачима какп да сачине 
ппнуду. 
2) да испуоава дпвпљни технички и кадрпвски капацитет  и тп: 
А) да распплаже дпвпљним техничким капацитетпм: 

- дпставип је пверен и пптписан Пбразац техничке ппремљенпсти пд стране пвлашћенпг 
лица,  кпји је непппуоен и кпји не садржи у прилпгу: фптпкппију ппписне листе и 
коигпвпдствене картице пснпвних средстава или фптпкппију угпвпра п набавци 
ппреме или фптпкппију угпвпра п закупу ппреме, какп је тп захтеванп кпнкурснпм 
дпкументацијпм и упутствпм ппнуђачима какп да сачине ппнуду.  

Б)да распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм: 
- дпставип је пверену и пптписану Изјаву п распплагаоу пптребним стручним кадрпм пд 

стране пвлашћенпг лица, кпја је неппнуоена и кпја не садржи  у прилпгу: фптпкппије  
М пбразаца фпнда ПИП за пријаву радника пп пснпву угпвпра п раду, пп пснпву 
угпвпра п пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва и пп пснпву угпвпра п 
дппунскпм раду, фптпкппије угпвпра п раду за заппслене, фптпкппије угпвпра за 
ангажпване угпвпрпм п пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва и фптпкппије 
угпвпра за ангажпване пп пснпву угпвпра п дппунскпм раду. 

У складу са напред наведеним кпнстатује се да ппнуда наведенпг ппнуђача садржи битне 
недпстатке у смислу члана 106. ст. 1. тачка 1) и тачка 2) Закпна п јавним набавкама и наручилац 
је пдбија. 
Имајући у виду да је прпцеоена вреднпст јавне набавке 600.000,00 динара без пдв-а,  а да је 
укупна ппнуђена цена ппнуде ппнуђача Адвертп д.п.п. др Хемпта 5, Нпви Сад, у изнпсу пд 
597.000,00 динара без пдв-а, кпнстатује се да ппнуђена цена не прелази изнпс прпцеоене 
вреднпсти птредметне јавне набавке. 
У складу са свим напред наведеним Кпмисија за јавну набавку ппнуду ппнуђача Адвертп д.п.п.  
др Хемпта 5, Нпви Сад, пцеоује кап неприхватљиву, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закпна. 

5) Пбразлпжеое евенталнпг пдбијаоа ппнуде збпг неупбичајенп ниске цене: /; 

6) Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: 

Услпви за примену члана 86. Закпна п јавним набавкама  
(за услуге и радпве - дпмаћи/страни ппнуђач и за дпбра - дпмаћег/странпг ппрекла) не ппстпје.  
  
Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера у случају примене критеријума екпнпмски 
најппвпљнија ппнуда: 

- елементи критеријума на кпјима се заснива пцеоиваое и рангираое ппнуда: ппнуђана 
цена; 

Пдлука п дпдели угпвпра п јавнпј набавци дпнеће се применпм критеријума екпнпмски 
најппвпљније ппнуде. 
Најппвпљнија ппнуда биће пна кпја буде пцеоена највећим брпјем ппндера. 
Пцеоиваое и рангираое ппнуда, заснива се на следећим елементима критеријума: 
Ппнуђена цена (Ц)............. 100 ппндера 
                      Укупнп: .....................      100 ппндера 
Ппнуђена цена (Ц) 
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