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НАРУЧИЛАЦ 

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА 

Кнез Михаилова бр. 56, Београд 

Дел. бр.: 04-639 

Датум: 09.12.2015. године 

 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)  и Извештаја о стручној оцени понуда, 

дел. број 04-638 од 09.12.2015. године, Наручилац Библиотека града Београда, дана 

09.12.2015. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

1. У спроведеном  поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – услуге 

штампања, број јавне набавке 1.2.5/2015, додељује су уговор понуђачу „SAJNOS“ 

d.o.o., Момчила Тапавице бр. 2, Нови Сад, ПИБ: 105561258, Матични број: 

20413131, број понуде 417/15 од 01.12.2015. године, на износ од 1.080.955,00 динара 

без ПДВ-а, односно 1.251.707,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом и роком важења 

понуде од 35 дана од дана јавног отварања понуда. 

2. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у 

року од три дана од дана њеног доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком дел. бр.  04-392 од 02.10.2015. године Наручилац  Библиотека града Београда 

покренуо је  поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.2.5/2015. 

Предмет јавне набавке: услуге – услуге штампања, назив и ознака из општег речника 

набавке 79810000  - услуге штампања, редни број јавне набавке 1.2.5 /2015. 

Процењена вредност јавне набавке је: 1.208.333,00 динара. 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су 16.11.2015. 

године на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, Порталу јавних набавки града 

Београда www.nabavke.beograd.gov.rs и интернет страници наручиоца www.bgb.rs. 

Прва измена конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда објављени су 19.11.2015. године на Порталу јавних набавки portal.ujn.gov.rs, Порталу 

јавних набавки града Београда nabavke.beograd.gov.rs и интернет страници наручиоца 

www.bgb.rs. 

Друга измена конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда објављени су 24.11.2015. године на Порталу јавних набавки 

portal.ujn.gov.rs, Порталу јавних набавки града Београда nabavke.beograd.gov.rs и интернет 

страници наручиоц www.bgb.rs.  

 Комисија за јавну набавку у пуном саставу: 

1. Славица Јанковић, председник  

2. Снежана Кавалић Арсенијевић, члан и 

3. Марина Неђић, члан. 

приступила је отварању понуда дана 02.12.2015. године са почетком у 10.30 часова у 

Београду, у седишту Наручиоца, о чему је вођен Записник бр. 04-619 од 02.12.2015. године.  

 

 

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.bgb.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.bgb.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.bgb.rs/
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Отварању понуда су присуствовали представници следећих понуђача: 

 

Редни 

број 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА ПРЕДСТАВНИК 

ПОНУЂАЧА 

(Име и презиме) 

Број пуномоћја 

1. SAJNOS d.o.o., Нови 

Сад 

Марко Ињац Бр. 57/15 од 30.11.2015. 

године. 

 

 Отварању понуда присуствовао је и Никола Ињац у својству представника шире 

јавности. 

Сагласно члану 104. Закона, Записник о отварању понуда, достављен је благовремено 

електронским путем дана 03.12.2015. године свим понуђачима. 

По отварању понуда Комисија је извршила преглед и стручну оцену понуда по питању 

испуњености услова за учешће у поступку у складу са чланом 75. и 76. Закона као и 

условима који су тражени конкурсном документацијом. 

Комисија за  предметну јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда 

дел. бр. 04-638 од 09.12.2015. године у којем је констатовано следеће:  

 

1. У поступку јавне набавке учествовало је пет понуђача. 

2. Основни подаци о понуђачима: 

До рока који је назначен као крајњи рок за достављање понуда, односно до 02.12.2015. године 

до 10.00 часова,  понуде су према наведеном редоследу доставили следећи понуђачи: 

 

Редни 

број 

(ред. 

пријема 

понуда) 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена код 

Наручиоца 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

1. 04-606 ИШД „ЦИЦЕРО“ д.о.о., Јована Жујовића бр. 8, Београд, ПИБ: 

100268117, Матични број: 07469438, Начин подношења понуде: 

самостално 

2. 04-611 ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“, Јована Ристића бр. 1, Београд, 

ПИБ: 100002782, Матични број: 07453710, Начин подношења 

понуде: самостално 

3. 04-616 ЧИГОЈА ШТАМПА д.о.о., Студентски трг бр. 13, Београд, ПИБ: 

101513617, Матични број: 06438016, Начин подношења понуде: 

самостално 

4. 04-617 SZGR „RBS PRESS“, 17. Октобра бр. 108, Београд, ПИБ: 

100178226, Матични број: 53133479, Начин подношења понуде: 

самостално 

5. 04-618 „SAJNOS“ d.o.o., Момчила Тапавице бр. 2, Нови Сад, ПИБ: 

105561258, Матични број: 20413131, Начин подношења понуде: 

самостално 

 

Наведене понуде су благовремене. 

 Неблаговремених понуда није било. 

 

3. Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку 

услуга – услуге штампања, редни број jaвне набавке: 1.2.5/2015  је приликом стручне 

оцене понуда утврдила да су следеће понуде одбијене као неприхватљиве. 
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1) Понуда понуђача ИШД „ЦИЦЕРО“ д.о.о., Јована Жујовића бр. 8, Београд, ПИБ: 

100268117, Матични број: 07469438, број понуде 133/11 од 24.11.2015. године, рок израде и 

испоруке: сукцесивно, у року од 9 календарских дана од дана пријема писаног захтева од 

стране Корисника услуга (укључујући и имејл), са спецификацијом услуга и материјалом за 

припрему за штампање, рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда, начин 

подношења понуде: самостално, ОДБИЈЕНА ЈЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВА. 

Понуђач је уписан у Регистар понуђа. 

 

Разлози за одбијање понуде:  

А) Укупна понуђена цена из достављене понуде прелази износ процењене вредности јавне 

набавке. 

Б) Понуда садржи битне недостатаке и то: 

 

1. Конкурсном документацијом у поглављу V - Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

наручилац је захтевао да Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, 

мора  испунити и додатне услове за учешће,  дефинисане чл. 76. Закона.  

У поглављу V - 5.2. Упутство како се доказује испуњеност услова прописано је  тачком 2, 

подтачком  1) - испуњеност додатних услове  за учешће у поступку предметне јавне набавке 

из члана 76. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

1) Услов да располаже неопходним финансијским капацитетом  за учешће у поступку 

предметне јавне набавке и то: 

- да понуђач у протеклих шест месеци до дана објављивања позива за достављање 

понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна ниједан дан, 

отворених код пословних банака за обављање платног промета. 

- да понуђач није пословао са губитком у претходне три обрачунске године (2012., 

2013. и  2014.); 

Доказ:  

Неоверена фотокопија Извештаја о бонитету за јавне набавке, БОН ЈН (неоверен), 

за три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. година) издат од стране Агенције за 

привредне регистре.  

 

Напомена: Уколико Извештај не садржи захтеване податке о блокади понуђача за 

наведени период, потребно је доставити (у виду неоверене копије)  Потврду о броју дана 

неликвидности за захтевани период коју издаје Народна банка Србије (Наручилац 

задржава право да изврши увид у званични регистар); 

 

Увидом у  доствљену понуду Комисија је утврдила да понуђач  није испунио захтеванe 

додатнe условe у погледу финансијског капацитета из члана 76. Закона  из следећих разлога:  

- Понуђач није доказао да није пословао са губитком у претходне три обрачунске 

године (2012., 2013. и  2014.) како је захтевано конкурсном документацијом. У 

приложеном Извештају о бонитету за јавне набавке, БОН ЈН, не постоји податак 

за 2014. годину, већ за 2011, 2012. и 2013. годину. 

 

Комисија је проверила рачунску исправност понуде и утврдила да је понуда рачунски 

исправна. 

 

Укупна понуђена цена износи:  

- 1.348.500,00 динара без ПДВ-а 

- 1.538.890,00 динара са ПДВ-ом. 
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2) Понуда понуђача ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“, Јована Ристића бр. 1, Београд, ПИБ: 

100002782, Матични број: 07453710, Начин подношења понуде: самостално, број понуде  07-

6833 0д 17.11.2015. године, рок израде и испоруке: сукцесивно, у року од 9 календарских 

дана од дана пријема писаног захтева од стране Корисника услуга (укључујући и имејл), са 

спецификацијом услуга и материјалом за припрему за штампање, рок важења понуде: 30 дана 

од дана јавног отварања понуда, начин подношења понуде: самостално, ОДБИЈЕНА ЈЕ КАО 

НЕПРИХВАТЉИВА. 

Понуђач је уписан у Регистар понуђа. 

 

Разлози за одбијање понуде: Укупна понуђена цена из достављене понуде прелази износ 

процењене вредности јавне набавке. 

 

Комисија је проверила рачунску исправност понуде и утврдила да је понуда рачунски 

исправна. 

 

Укупна понуђена цена износи:  

- 1.984.972,50 динара без ПДВ-а 

- 2.381.967,00 динара са ПДВ-ом. 

 

3) Понуда понуђача SZGR „RBS PRESS“, 17. Октобра бр. 108, Београд, ПИБ: 100178226, 

Матични број: 53133479, Начин подношења понуде: самостално, број понуде 257/15 од 

02.12.2015. године, рок израде и испоруке: сукцесивно, у року од 9 календарских дана од 

дана пријема писаног захтева од стране Корисника услуга (укључујући и имејл), са 

спецификацијом услуга и материјалом за припрему за штампање, рок важења понуде: 30 дана 

од дана јавног отварања понуда, начин подношења понуде: самостално, ОДБИЈЕНА ЈЕ КАО 

НЕПРИХВАТЉИВА. 

Понуђач је уписан у Регистар понуђа. 

 

Разлози за одбијање понуде: Понуда је одбијена због битних недостатака а у складу са 

чланом 106. Закона из следећих разлога: 

 

Разматрајући достављену понуду Комисија за предметну јавну набавку је утврдила следеће: 

Конкурсном документацијом у поглављу V - Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова наручилац је захтевао 

да Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора  испунити и додатне 

услове за учешће,  дефинисане чл. 76. Закона.  

У поглављу V - 5.2. Упутство како се доказује испуњеност услова прописано је  тачком 2, 

подтачком  3) - испуњеност додатних услове  за учешће у поступку предметне јавне набавке 

из члана 76. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

3) Услов да располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке и то: 

- Да има најмање десет радно ангажованих лица (уговор о раду на неодређено или 

одређено време, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о делу и 

сл.) од којих најмање три графичке струке. 

           Докази:  
За стално запослене неоверене фотокопије радних књижица;  

За запослене на одређено време неоверене фотокопије уговора о раду; 

За ангажована лица о обављању привремених и повремених послова или уговор о делу 

и сл. неоверене фотокопије уговора о обављању привремених и повремених послова 

или уговор о делу и сл.  
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Увидом у  доствљену понуду Комисија је утврдила да понуђач  није испунио захтеванe 

додатнe условe у погледу кадровског капацитета  из члана 76. Закона  из следећих разлога:  

Понуђач је приложио документацију за девет, а не десет радно ангажованих лица како 

је захтевано конкурсном документацијом. Даље, увидом у достављену документацију у 

погледу испуњености захтеваног кадровског капацитета за радно ангажована лица утврђено 

је следеће: 

1. Чучук Зорица, књиговезац, ангажована по уговору о обављању привремених и 

повремених послова од 25.11.2015. до 31.12.2015. године,  (Комисија је 

утврдила да је Уговор закључен 25.11.2015. године а на основу члана  124. 

Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 70/2001 и 73/2001-испр., а који није 

важећи у тренутку закључења уговора); 

2. Симић Милош, техничар графичке дораде, ангажована по уговору о обављању 

привремених и повремених послова од 25.11.2015. до 30.11.2015. године 

(Комисија је из достављене документације утврдила да је именованом 

истекло радно ангажовање код понуђача 30.11.2015. године, како стоји у 

достављеном уговору, даље, Комисија је утврдила да је Уговор закључен 

25.11.2015. године, на основу члана  124. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 

70/2001 и 73/2001-испр., а који није важећи у тренутку закључења уговора); 

3. Симић Сања, професор енглеског језика и књижевности, ангажована по 

Уговору о делу до 31.11.2015. године, (Комисија је из достављене 

документације утврдила да је именованој истекло радно ангажовање код 

понуђача закључно са 31.11.2015. године, како стоји у достављеном уговору); 

4. Симић Биљана, службеник за јавне набавке, ангажована по Уговору о делу до 

25.11.2015. године, (Комисија је из достављене документације утврдила да је 

именованој истекло радно ангажовање код понуђача закључно са 25.11.2015. 

године, како стоји у достављеном уговору); 

5. Бојовић Марко, инжењер графике, ангажован по Уговору о делу до 31.11.2015. 

године, (Комисија је из достављене документације утврдила да је 

именованом истекло радно ангажовање код понуђача закључно са 31.11.2015. 

године, како стоји у достављеном уговору); 

6.  Јефтић Владимир, оператер на офсет машини, ангажована по уговору о 

обављању привремених и повремених послова од 25.11.2015. до 15.12.2015. 

године, (Комисија је утврдила да је Уговор закључен 25.11.2015. године, на 

основу члана  124. Закона о раду, „Сл. гласник РС“, бр. 70/2001 и 73/2001-

испр., а који није важећи у тренутку закључења уговора); 

7. Стевановић Зорица, радник, радник на дорадним машинама, ангажована по 

уговору о обављању привремених и повремених послова од 25.11.2015. до 

07.12.2015. године (Комисија је утврдила да је Уговор закључен 25.11.2015. 

године на основу члана  124. Закона о раду, „Сл. гласник РС“, бр. 70/2001 и 

73/2001-испр., а који није важећи у тренутку закључења уговора); 

8. Спасојевић Радица, радник, књиговезачко дорадни послови, ангажована по 

уговору о обављању привремених и повремених послова од 25.11.2015. до 

10.12.2015. године, (Комисија је утврдила да је Уговор закључен 25.11.2015. 

године на основу члана  124. Закона о раду, „Сл. гласник РС“, бр. 70/2001 и 

73/2001-испр., а који није важећи у тренутку закључења уговора); 

9. Симић Раденко, офсет машиниста, запослен-у радном односу код понуђача. 

 

Комисија за предметну јавну набавку је приликом разматрања достављене понуде уочила 

рачунску грешку у множењу јединичне цене и количине.  

 

Узимајући у обзир да је јединична цена  из достављене понуде исправна и тачна, Комисија је 

утврдила следеће: 
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- укупна понуђена цена из достављене понуде уместо  1.175.680,00 динара без ПДВ-а 

односно 1.386.966,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом како стоји у достављеној понуди, треба 

да износи  1.096.100,00 динара без ПДВ-а односно 1.266.478,00 динара са обрачунатим ПДВ-

ом 

 

Комисија је сходно члану 93. Закона, уз писану сагласност понуђача извршила исправку 

уочене рачунске грешке.  

 

Укупна понуђена цена износи:  

- 1.096.100,00 динара без ПДВ-а 

- 1.266.478,00 динара са ПДВ-ом. 

 

4. Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку 

услуга – услуге штампања, редни број jaвне набавке: 1.2.5/2015  је приликом стручне 

оцене понуда утврдила да су следеће достављене понуде сходно члану 3. став 1. тачка 33. 

Закона прихватљиве: 

 

1) Понуда понуђача ЧИГОЈА ШТАМПА д.о.о., Студентски трг бр. 13, Београд, ПИБ: 

101513617, Матични број: 06438016, број понуде 10 од 30.11.2015. године, рок израде и 

испоруке: сукцесивно, у року од 9 календарских дана од дана пријема писаног захтева од 

стране Корисника услуга (укључујући и имејл), са спецификацијом услуга и материјалом за 

припрему за штампање, рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда, начин 

подношења понуде: самостално. 

Понуђач је уписан у Регистар понуђа. 

Комисија је проверила рачунску исправност понуде и утврдила да је понуда рачунски 

исправна. 

Укупна понуђена цена износи:  

- 1.205.060,00 динара без ПДВ-а 

- 1.385.622,00 динара са ПДВ-ом. 

 

2) Понуда понуђача „SAJNOS“ d.o.o., Момчила Тапавице бр. 2, Нови Сад,  ПИБ: 

105561258, Матични број: 20413131, број понуде 417/15 од 01.12.2015. године, рок израде и 

испоруке: сукцесивно, у року од 9 календарских дана од дана пријема писаног захтева од 

стране Корисника услуга (укључујући и имејл), са спецификацијом услуга и материјалом за 

припрему за штампање, рок важења понуде: 35 дана од дана јавног отварања понуда, начин 

подношења понуде: самостално. 

Понуђач је уписан у Регистар понуђа. 

Комисија је проверила рачунску исправност понуде и утврдила да је понуда рачунски 

исправна. 

 

Укупна понуђена цена износи:  

- 1.080.955,00 динара без ПДВ-а 

- 1.251.707,00 динара са ПДВ-ом. 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење начина на 

који је утврђена та цена: Понуде нису одбијене због неуобичајено ниске цене. 

6.  Критеријум за доделу уговора је  најнижа понуђена цена. 

7. Комисија за предметну јавну набавку је, у складу са чланом 107. став 2. Закона, приступила 

рангирању прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора и сачинила 

следећу ранг листу: 
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Редни 

број 

 

 

Број и 

датум 

понуде 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

ПОНУЂАЧА 

Укупна понуђена 

цена  у дин. без 

ПДВ-а 

Укупна понуђена 

цена  у дин. са  

ПДВ-ом 

1. Број понуде 

417/15 од 

01.12.2015. 

године 

„SAJNOS“ d.o.o., Момчила 

Тапавице бр. 2, Нови Сад, ПИБ: 

105561258, Матични број: 

20413131, Начин подношења 

понуде: самостално 

1.080.955,00 1.251.707,00 

2. Број понуде 

10 од 

30.11.2015. 

године 

ЧИГОЈА ШТАМПА д.о.о., 

Студентски трг бр. 13, Београд, 

ПИБ: 101513617, Матични број: 

06438016, Начин подношења 

понуде: самостално 

1.205.060,00 1.385.622,00 

8. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 

извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач: 

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа и стручне 

оцене поднетих понуда, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, Комисија за 

предметну јавну набавку је мишљења да су у предметној јавној набавци испуњени услови за 

избор најповољније понуде и доделу уговора и предлаже наручиоцу да за јавну набавку мале 

вредности услуга – услуге штампања за потребе Библиотеке града Београда, редни број јавне 

набавке: 1.2.5/2015  уговор додели понуђачу „SAJNOS“ d.o.o., Момчила Тапавице бр. 2, 

Нови Сад, ПИБ: 105561258, Матични број: 20413131, број понуде 417/15 од 01.12.2015. 

године, са укупном понуђеном ценом од 1.080.955,00 динара без ПДВ-а, односно 

1.251.707,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом и роком важења понуде од 35 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

Понуђач, за кога се предлаже наручиоцу додела уговора не извршава набавку уз помоћ 

подизвођача. 

 

Директор наручиоца, као одговорно лице, прихватио је предлог Комисије за јавну 

набавку мале вредности – услуге: услуге штампања, који је дат у Извештају о стручној оцени 

понуда деловодни број 04-638 од 09.12.2015. године, па је на основу законског овлашћења 

донео Одлуку о додели уговора  којом се у спроведеном  поступку јавне набавке мале 

вредности, број јавне набавке  1.2.5/2015, за набавку услуга – услуге штампања,  додељује 

уговор понуђачу „SAJNOS“ d.o.o., Момчила Тапавице бр. 2, Нови Сад, ПИБ: 105561258, 

Матични број: 20413131, број понуде 417/15 од 01.12.2015. године, на износ од 

1.080.955,00 динара без ПДВ-а, односно 1.251.707,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом и 

роком важења понуде од 35 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

На основу члана 108. Закона  и Извештаја о стручној оцени понуда деловодни број 04- 

638 од 09.12.2015. године, Наручилац је на основу законског овлашћења  донео Одлуку као у 

диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се  поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, који се подноси наручиоцу а 

копија  истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права упоступцима јавних 

набавки. 

            

             Наручилац 

           Библиотека града Београда 

                      Јасмина Нинков, директор 


