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UHCTUTyT 3A MBRyHAPOAHy ITOII4TI{Ky I4 IIPI4I]PEAy
Maxcrorrcua 25. 11000 Iicorpal. Cp6rr.ja, r'err. +-+-381 ll 3373-824, tlrartcr 3373-835

11pSg1ldaglalbg.ac. rs, httlt ://rv*,lr,.cliplotuacy. lrg. ac. r's

IJa ocrrony rrJrarra 108. 3ar<oua o jaBHuM Ha6aBKaMa (,,Cryxt6eulr rracIIUK PC", 5p. 124112. 14/15 l'r

68/15) !r i4sBerurajaKouucuje o crpyrrHoj oueun rroHyAa 0501 6p. 136511 ot2.12.2019. ro:rtirte,

/IOHOCrlr'r

oAnvKv
o AoAEJrr{ vroBoPA

y rroclyrKy iasue Ha6aBKe MaJ-re BpeArrocrrr 01 6p. 712019. floilybaqy lltrunenn ilputtttl
llurtozltudcKu 6enut4, 6p. 9, Eeozprtd. roJleJr,yie ce yroBop o iasuoi ttaOanqu ycJlyre nlraNIIIilIba:

rllrcorlrrca llevievt of lnlernolional Affair,v, No. lll612019,

rracor r rrci1 A,t[e 11 y L ap o d ru u np o (t ite,ttt L, 6p. 4 I 20 |9,

- Lrzroorrca Ecponcxo saxoruodalcnxGo, 6p. 7A12019.

Yryrma rrorry!erra ueua xoja ce yroBapa H3rrocu: 56.520,00 ilurtapa 6e: I1/[I]-a" (uuioclto

62.l72.tJ) lurrrapa ca l1l{B-ou.

Onr, Olt.rr)'rv o6janr.rrr.r rra Ilopra.lr,r, jar;rrnx rra6asxu H HII'repIIer crptllIfiIII,r lzluc'r't.t'ry't a :lr
ucllvrr;rpr.r;1rry rroJrr4r'r{Ky r{ rrprBpegy r,vrvrv.diplonracy_.bg.ac.rs y poKy oA TpIi ittiuil o/I itilrltl
llOIIOltlCILi].

O6pa3!'rox(eILe

1l;ipvuu;rarr je /toueo O4.n1,"ny 0501 6p. 1315/1 ot 22"11.2019. r'o/inue. o rortpe'r'arlV lroc'tyrKil

"jlinirc ir:r6anxc \'{aJrc tpc/{rroc'r'I{, pa4u rra6artxe yc.rr.yle ru'raN,urart ri.

3a rraBc/leuy rra6anry liapyLrrxau je .qarra 22.11.2019. yrry'r'uo rro3l{B 3a noruoruett,c tIoII-yAa uil
lIop'ra.rry jannux rra6anxu a uH'reprrer crparraurr tr4ucrliryra sa lrelynapo4uy rlo.iu,I'rr4l(\' tl
rrpr{BpeAy wfvfv. diplomacy.b g.ac.rs

/{o ncrexa por(a 3a rroAr{orxe}be rroHyAa 2.12.2019" ro4uue y i 1.00 qacoria rra a/tpec)' rropvlrfiorli}
rrpuc'r'r{r:ro .jc rrer rotryra.

llanorr crrporc7terror rroc'r'ynKa orBaparr,a rorryla 2.12.2019. roAurre y 11.15 qacoBa l{ouuctr-ja:a
januv ua6anny nprrcrynrlira je crpy.lrroj oqerru rorryAa o qeN{y je cavurrN:ttr i4:uculraj 1, uoltc.ic
Korrc'r'a'ro Barro c:rerehe :

I. OfrrIITI,r IOAAUT{ O JABHOJ HAEABUT,T MAJrE BPEAHOCTIT:

1. Fla:un flapyquoua: I4Hcruryr 3a MebyHapoIHy r]onrrvrKy rr rpr4Bpe.{y

2. Agpeca rrapyqroqa: 11000 Eeorpa4, MaxeAoucxa 25

[t*,Lli
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3. Редни број јавне набавке: 01 бр. 7/2019. 

4. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности. 

5. Предмет јавне набавке: 79800000-2 – услуга штампања и сродне услуге. 

Планом набавки Институтa за међународну политику и привреду за 2019. годину, 

предвиђена је јавна набавка мале вредности – услуга штампања за потребе Институтa за 

међународну политику и привреду. Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су 

Анексом основног уговора о реализацији Пројекта ОИ у циклусу истраживања закљученог 

између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Института за међународну 

политику и привреду – Средства из буџета. 

7. Процењена вредност без ПДВ-а: 170.500,00 динара. 

8. Евентуална одступања од плана набавки: нема одступања. 

9. Основни подаци о понуђачима:  

Благовремено су пристигле 2 (две) понуде. 

Ред. 

бр. 
Назив и седиште понуђача 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1. 
Планета принт Виноградски венац, 

бр. 9, Београд 

0501 бр. 

1351/1 
28.11.2019. 13.40 

2. 

Birograf comp doo 

Анастасија Пуље 22 

11080 Земун 

0501 бр. 

1353/1  
29.11.2019. 8.55 

 

Неблаговремене понуде: нема 

10. Понуде које су одбијене, разлози за одбијање и понуђена цена: нема 

11. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити 

Уговор оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке, 

наручилац ће доделити Уговор оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. 

12. Назив понуђача коме се додељује Уговор:  

Планета принт Виноградски венац, бр. 9, Београд 

Понуда 0501 бр. 1351/1 од 28.11.2019. године, је благовремена, исправна и прихватљива са 

понуђеном ценом од 56.520,00 динара (без ПДВ-а). 

 

II ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, Позив за подношење понуда у поступку 

јавне набавке мале вредности– услуга штампања 01 бр. 7/2019 за потребе Институтa за 
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међународну политику и привреду, објављен је дана 22.11.2019. године, на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца www.diplomacy.bg.ac.rs. 

Рок за достављање понуда, утврђен у позиву за достављање понуда био је 2.12.2019. године и 

то до 11:00 часова. 

Поступак отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за достављање понуда, тј. дана 

2.12.2019. године, са почетком у 11:15 часова, а окончан је истог дана у 11.35 часова.  

 

Отварању понуда присуствоваo је овлашћени представник понуђача и то: / 

 

Дана 2.12.2019. године, са почетком у 11:15 часова, Комисија у саставу: Јованка Калембер, 

дипл. правник, Ана Вукићевић и Сања Баловић, изршила је детаљан преглед и стручну оцену 

понудa, којом приликом је утврдила да понуде понуђача испуњавају све услове о јавним 

набавкама и Конкурсној документацији и сагласно томе су благовремене исправне и 

прихвативе понуде и то: 

 

1. Планета принт Виноградски венац, бр. 9, Београд 

Доставио обрасце тражене Конкурсном документацијом: попуњене, потписане, оверене и 

то: 

– Доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне 

документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова; 

– Оверене и потписане техничке карактеристике (спецификације) предмета јавне 

набавке;  

– Оверен и потписан Образац понуде; 

– Оверен и потписан Образац структуре цена; 

– Оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди; 

– Оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона; 

– Оверен и потписан модел уговора; 

– узорак штампаног материјала. 

Понуђена цена (без ПДВ-а): 56.520,00 динара 

Рок испоруке: 5 дана 

Рок важења понуде: 30 дана 

Рок плаћања: 20 дана 

 

2. Birograf comp doo, Анастасија Пуље 22, 11080 Земун 

Доставио обрасце тражене Конкурсном документацијом: попуњене, потписане, оверене и 

то: 

– Доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне 

документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова; 

– Оверене и потписане техничке карактеристике (спецификације) предмета јавне 

набавке;  

http://www.diplomacy.bg.ac.rs/


Oneperr H rrorrr[cau O6pa:aq ilo]IyAe;

Orepeu !r flo'rrlucalr O6pasail crpyl(rype qeua;

Onepeir t,i IIorIII4caI{ O6pa:aq u:jane o rIe3aI]HcIIoj uouyitu;

Onepeu fl rrorrlucar{ O6pa:au u:jane o rotuloBatry o6ane:a II3 rIJr. 75. ct.2. 3axoua;

Onepen Ir ro'[rll{can MoAen yroBopa;

y3opax ruTaNIIIaHor rtarepni a:ra.

l1orr1,l1s11x rtena (6e: llllB-a): 92.199,00 Annapa

Pox ucuopyxe: 5 ratta

PoK czrxerLa [oHyAe: 30 aaua

Pox u:rahatla: 15 laua

Haxou rr3npeHe crpyqHe orleHe rrouyAa, a [prrMeHoM Kprrrepl,Ijyrvra uajullxe uony[eue qeue,

rr3BprrreHo je paurupame IIcrrpaBHI{x tr [plrxBarJbIrBI{x rIoHyAa:

IIa ocrrony rrJ{arra 108. 3axorra o janrruu na6asxatra, a y cr{Jrally c1 c't'pyrrrroN{ ouerroNr rrorr},,lc }r

tr3r]pilrer{u\{ pnHruparr,eM rrcrrpzrBHrlx v IIpLIXBarJlr,uBrlx IIoII)1/la flo rpli'r'epujltly tta.llru;ttc

Irctrr.vferre qerre. rpgAlra)r(e ce Irapyqlroqy AoIIoIUeIbe oAnyl(e o AoIIcJII{ yfollopa u 3al(Jl,yrlclly

ylosopa o jannoj na6asuu MaJ're Bpelrrocru ycnyra IIrraN,IIIe 3a uorpe6e tr'Ittc'lirryra 3a

ItelyrrapoTtrry loJrrrrr.rKy t4 rrpr.iBpeAy ca nouy!auent fltutrcmu npmun, llurtozltodcKu BettoLl, 6p. 9,

Eeozlsud, oqelbella Kao [pI{xBarJbHBa y trocryrlKy janne ua6anxe,

flocl'r,nar crpyr{Hor nperJreAa, oqe}re u parlrnparba nollyAa 3a peanu3liLtHil rrpe:tNlel'Ire jlttlttc

ira6anre 3allpruella.ie 4aua 2"12.2019. ro/IuHe y 13:08 rlacoBa.

IIa ocrronl, IIarIper LI3IIe'r'or Aorlera je O.t,ryxa Kao y AucrIo3i{TI.IBy.

ylIyTC'l'80 O IIPAIII'IOM CI'E/IC'I'BY: flpolrln oBe olrryKe nony!au Moil(e llolllleru:laxl'erl
3a 3arx'ru'r'y rrpaBa uapylruoqy, y poKy or 5 Aarra oA Aalra o6jaurunclba oAn)'l(c ua floplaly iaunrax

rra6asxu.

Ar,lPEKl'OP

4

Parrr lucra

Per.
6p.

Ha:Nn noHybaqa 6poj uouyge
flouy!etra qerra

6es 11/{B-a

1
-[ Llarre'la rrppIrlr,
lluuorparcKll IleIraII, 6p. 9, Eeolpar

0501 6p. 125511 56.520.00

2.
Ilirograf comp doo. Auaoracujallyme 22,

1 1080 3ervtytt
0501 6p. 1353/1 92.199.00

Epauu

v


