
 

 
ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ 

НОВИ САД 

 
 
 

 

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање  „Завод за урбанизам Војводине“, 
Нови Сад, Железничка 6/III; Телефон: +38121529444; Факс: +38121529361; 

Е-mail:zavurbvo@eunet.rs; zavurbvo@gmail.com; www.zavurbvo.rs; 
Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ:100482355; 

Текући рачун: 355-0003200222069-04, Војвођанска банка 

БРОЈ:ЈНМВ-1/03-562-12  Знак: ЉЉР 

ДАНА:27.03.2017.  Веза: ЈНМВ-1/03 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), одговорно лице Наручиоца доноси:: 
 
  ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

Број јавне набавке: ЈНМВ-1/03-562 
 

Уговор о јавној набавци канцеларијског материјала: 
• за Партију број 1 - Набавка ситног потрошног канцеларијског материјала,  

додељује се понуђачу који је поднео најповољнију понуди и то: 
 

ДОО „МIL-ING“ 
Трг Доситеја Обрадовић бр. 8 
21 000 Нови Сад 

 
• за Партију број 2 - Набавка папира за штампање, копирање и израду графичких  

и текстуалних делова планских докумената,  додељује се понуђачу који је поднео 
најповољнију понуди и то: 
 
ДОО „ПАПИР УНИЈА“ 
Буковац 
Карађорђева бр. 156 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама. Поступак јавне набавке спроводи се на основу Одлуке о 
покретању јавне набавка број ЈНМВ-1/03-562-2  од 16.03.2017. године. 

Позиција у финансијском плану са које је предвиђено финансирање предметне набавке 
је 5122- Трошкови канцеларијског материјала. 

Ова јавна набавка обликована је у две партије, и то: 
Партија 1: Набавка ситног потрошног канцеларијског материјала 
Партија 2: Набавка папира за штампање, копирање и израду графичких и текстуалних 
делова планских докумената 

Позив за достављање понуда је објављен на порталу управе за јавне набавке 
17.03.2017. године и сајту ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.  

Процењена вредност ове набавке је 3.300.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, и то: 
Партија 1:   2.300.000,00 
Партија 2:   1.000.000,00. 
Критеријуми по којима ће се вршити избор најповољније понуде је најнижа цена. 

1) Подаци о јавној набавци: 
 
 
Предмет јавне набавке 

Набавка канцеларијског материјала: 
Партија 1: Набавка ситног потрошног канцеларијског 
материјала 
Партија 2: Набавка папира за штампање, копирање и 
израду графичких и текстуалних делова планских 
докумената 
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Ознака из општег 
речника набавке: 

30192000 
30197642 

Процењена вредност 
јавне набавке (без ПДВ-
а)  

3.300.000,00;  
Партија 1:2.300.000,00 
Партија 2:1.000.000,00 

Подаци из Плана јавних 
набавки  Ставка 1.1.2. 
Подаци о апропријацији у 
буџету, односно у 
финансијском плану 5122- Трошкови канцеларијског материјала 

 
Партија 1:  Набавка ситног потрошног канцеларијског материјала 
Укупан број поднетих понуда:  

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  ДОО „МIL-ING“, Нови Сад 
Трг Доситеја Обрадовић бр. 8 / 

2.  DOO „PERINS INŽENJERING“,  
Нови Сад, Милана Ракића бр. 15 

3.  ДОО „ПАПИР УНИЈА“ 
Буковац, Карађорђева бр. 156 

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

      њихово одбијање:/ 
Понуђач DOO „PERINS INŽENJERING“, Нови Сад, Милана Ракића бр. 15 понудио је цену 
од 3.287.824,50 динара без ПДВ-а што прелази процењену вредност за партију 1-
Набавка ситног потрошног канцеларијског материјала, која износи 2.300.000,00 динара, 
те се понуда понуђача DOO „PERINS INŽENJERING“, Нови Сад одбија као неприхватљива.  
 

3) Критеријум за избор најповољније понуде 
 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. Ранг листа понуда понуђача 
који су дали исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде: 

 Назив добављача Понуђена цена без ПДВ-а 

1.  ДОО „МIL-ING“, Нови Сад 
Трг Доситеја Обрадовић бр. 8 

 
2.251.239,70 динара 

2.  
ДОО „ПАПИР УНИЈА“ 
Буковац 
Карађорђева бр. 156 

 
2.297.931,15 динара, 

 
4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је у поступку јавне набавке мале 
вредности канцеларијског материјала, Партија 1: Набавка ситног потрошног 
канцеларијског материјала, најповољнија је понуда понуђача ДОО „МIL-ING“, Нови 
Сад, Трг Доситеја Обрадовић бр. 8, који је поднео самостално понуду са следећим 
елементима: 
Вредност понуде без ПДВ-а је 2.251.239,70 динара, 
Вредност понуде са ПДВ-ом је  2.700.345,64 динара, 
Рок испоруке је 48 сати од поруџбине, 
Рок плаћања је 20 дана од пријема рачуна, 
Рок важења понуде је  40  дана од дана отварања понуда. 
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те предлаже да се уговор о јавној набавци мале вредности канцеларијског материјала, 
Партија 1-Набавка ситног потрошног канцеларијског материјала, додели понуђачу: 
 

ДОО „МIL-ING“ 
Трг Доситеја Обрадовић бр. 8 
21 000 Нови Сад 
 

Партија 2:  Набавка папира за штампање, копирање и израду графичких  
                 и текстуалних делова планских докумената 
 
Укупан број поднетих понуда:  

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  ДОО „МIL-ING“, Нови Сад 
Трг Доситеја Обрадовић бр. 8 / 

2.  
ДОО „ПАПИР УНИЈА“ 
Буковац 
Карађорђева бр. 156 

 

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

      њихово одбијање: 
Понуђач ДОО „МIL-ING“, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовић бр. 8 понудио је цену од 
1.101.543,00 динара без ПДВ-а што прелази процењену вредност за партију 2- Набавка 
папира за штампање, копирање и израду графичких и текстуалних делова планских 
докумената, која износи 1.000.000,00 динара, те се понуда понуђача  ДОО „МIL-ING“, 
Нови Сад, одбија се као неприхватљива. 
 

2) Критеријум за избор најповољније понуде 
 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. Ранг листа понуђача: 

 Назив добављача Понуђена цена без ПДВ-а 

1.  
ДОО „ПАПИР УНИЈА“ 
Буковац 
Карађорђева бр. 156 

994.670,00 динара  

 
3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је у поступку јавне набавке мале 
вредности канцеларијског материјала, Партија 2: Набавка папира за штампање, 
копирање и израду графичких и текстуалних делова планских докумената, пристигла је 
једна исправна, одговарајућа и прихватљива понуда и то понуда понуђача ДОО 
„ПАПИР УНИЈА“, Буковац, Карађорђева бр. 156 који је поднео самостално понуду са 
следећим елементима: 
 
- Вредност понуде без ПДВ-а је 994.670,00 динара, 
- Вредност понуде са ПДВ-ом је  1.193.604,00  динара, 
- Рок испоруке је 24 сата од поруџбине, 
- Рок плаћања је 45 дана од пријема рачуна, 
- Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 
те предлаже да се уговор о јавној набавци мале вредности канцеларијског материјала, 
Партија 2-Набавка папира за штампање, копирање и израду графичких и текстуалних 
делова планских докумената, додели понуђачу 
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ДОО „ПАПИР УНИЈА“ 
Буковац 
Карађорђева бр. 156 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те 
је, на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора, којом се 
уговор о јавној набавци канцеларијског материјала: 
 
• за Партију број 1 - Набавка ситног потрошног канцеларијског материјала,      
         додељује понуђачу: 
 
ДОО „МIL-ING“ 
Трг Доситеја Обрадовић бр. 8 
21 000 Нови Сад 
 
• за Партију број 2 - Набавка папира за штампање, копирање и израду 

графичких и текстуалних делова планских докумената,  додељује 
понуђачу: 

 
ДОО „ПАПИР УНИЈА“ 
Буковац 
Карађорђева бр. 156 
 
 
 
 
 

в.д. директора 
 

                                                                Предраг Кнежевић, дипл. правник 
 
 
 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објаве  
исте на порталу јавних набавки. 
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