
 

 

На основу члана 108. став 1. а у вези са чланом 31. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног 

поступка јавне набавке и на основу извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 96 

од 15.03.2018. године, дана 23.03.2018. године, доноси се  

 

Одлука  

о додели уговора  

У јавној набавци услуга штампања листа „Јединство“ ЈН 1/2018 за потребе наручиоца 

Установе за новинско-издавачку делатност „Панорама“ Београд, Крунска 44, мат. Број 

17881523, ПИБ 109119018, бира се као најповољнија понуда за закључење уговора о 

јавној набавци услуга штампања листа „Јединство“ понуђача „Штампарија Балкан“ 

Инђија, Јована Поповића 118, са којом ће се у складу са прихваћеним моделом уговора 

закључити уговор о јавној набавци услуга штампања листа „Јединство“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

НА основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке спроведен је отворени поступак 

доделе уговора о јавној набавци услуга штампања листа „Јединство“ на основу члана 31. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15).   

А. Општи подаци о јавној набавци 

1. Назив наручиоца; Установа за новинско-издавачку делатност „Панорама“, Београд, 

Крунска 44, ПИБ 109119018, МБ 17881523 

2. Редни број јавне набавке 1/2018 

3. Предмет јавне набавке: Услуга штампања листа „Јединство“  

4. Врста поступка јавне набавке: ЈН отворени поступак 

5. Подаци о јавној набавци из плана набавки: Набавка услуга штампања се спроводи 

ради обављања редовних активности предвиђених законом. 

6. Критеријум: Најповољнија понуда 

 



Б. Процедура јавне набавке и оцена 

У складу са чланом 31. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у 

поступку ЈН бр 1/2018 објављен је дана 12.02.2018. године на порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. www.jedinstvo.rs. Рок за достављање понуда утврђен је 

позивом за достављање понуда био је 30 дана од дана објављивања односно до 

15.03.2018. године 

Комисија је констатовала да је на адресу наручиоца у наведеном року приспела једна 

понуда. 

Благовремену понуду поднела је Штампарија Балкан“ Инђија, Јована Поповића 118, мат 

број 2054022, ПИБ 106131705, заведено под бројем 95 од 15.03.2018. године у 09,05 

часова. 

После отварања понуде Комисија за јавну набавку је дана 15.03.2018. године извршила 

детаљан стручни преглед и утврдила следеће: 

Понуда понуђача бр. 95 од 15.03.2018. године Штампарије „Балкан“ Инђија, Јована 

Поповића 118 је прихватљива јер је понуђач доставио доказе о испуњавању услова из 

конкурсне документације. 

Према конкурсној документацији у поглављу V упутство понуђачима како да саставе 

понуду, тачка 13. критеријум за оцењивање понуда одређен је применом критеријума 

економски најповољнија понуда. Пошто је понуђач Штампарија „Балкан“ Инђија 

понудио одговарајуће услове из конкурсне документације и тиме испунио све услове да 

се понуда бр. 95 од 15.03.2018. године понуђача Штампарија „Балкан“ Инђија oцени као 

прихватљива понуда сходно одредбама члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним 

набавкама одлучено је као у диспозитиву одлуке.  

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама одлуку о додели уговора 

објавити на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.  

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки 

сходно одредбама чл. 148- и члана 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

           Установа „Панорама“ 

      Светозар Влаховић. директор 
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