
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8 

 
Број ЈНМВ: IV 04-404-1/17-2015      
Датум:  22.12.2015. год. 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда број IV 04-404-1/17-2015 од 
22.12.2015. године, Председник општине Нови Бечеј  д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додели уговора о јавној набавци 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку новогодишњег штампаног материјала, за 
коју наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности по Одлуци о 
покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ IV 04-404-1/17-2015  од 07.12.2015. 
године, понуђачу:  
‘’D-design’’ доо, Палмотићева 20, 11000 Београд. 
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 07.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности, бр. IV 04-404-1/17-2015 , за набавку новогодишњег штампаног 
материјала. 
Наручилац је дана 10.12.2015. године Позив и Конкурсну документацију поставио на 
Портал јавних набавки и на сајту Наручиоца, а исте је упутио и на адресе три 
потенцијална понуђача. 
По позиву за подношење понуда, а до истека рока за подношење понуда, на адресу 
наручиоца приспела је једна понуда позваног понуђача. 
Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца, дана 18.12.2015. у 
12,00 часова.  
Након спроведеног отварања понуде, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуде и сачинила извештај о истом. 
 
У извештају о стручној оцени понуда бр. IV 04-404-1/17-2015  од  22.12.2015. године, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
      1.  Предмет ЈНМВ добра: Набавка новогодишњег штампаног материјала. 
       2.  Процењена вредност ЈНМВ:  1.250.000,00 динара без ПДВ-а;        
      3.  Основни подаци о понуђачима: 
  - ‘’D-design’’ доо, Палмотићева 20, 11000 Београд 
      4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих  
          понуда:  
      5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење –   
          начин на који је  утврђена та цена: - 
      6.  Начин примене методологије пондера: Најнижа понуђена цена дата под једнаким  
          условима. 



      7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку  
           извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача: 
           - ‘’D-design’’ доо, Палмотићева 20, 11000 Београд 

 Понуђена цена и евентуални попусти: 1.235.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
1.482.000,00 динара са ПДВ-ом  

      8. Комисија, по спроведеном оцењивању понуда, констатује да је наручилац примио   
        1 (једну) прихватљиву понуду, која је благовремена, коју наручилац није одбио  
         због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава  
       права наручиоца или обавезе понуђача и чија понуђена цена не прелази износ  
        процењене вредности јавне набавке (1.250.000,00 динара без ПДВ-а) односно која  
       је прихватљива, и предлаже  наручиоцу да Одлуком о додели уговора, уговор за  
        јавну набавку новогодишњег штампаног материјала, по Одлуци бр. IV 04-404-1/17- 
       2015, од 07.12.2015. године додели понуђачу понуђачу који је понудио најнижу   
       цену: ‘’D-design’’ доо, Палмотићева 20, 11000 Београд. 
 

На основу извештаја Комисије о стручној оцени понуда ЈНМВ број IV 04-404-1/17-
2015  од   22.12.2015. године и овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама 
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац је донео Одлуку као у 
диспозитиву. 
С обзиром на чињеницу да је наручилац примио само једну понуду, наручилац је 
одлучио да, сходно одредбама члана 112.став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама 
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, уговор за јавну набавку достави понуђачу на 
потписивање. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема Одлуке, уз уплату 
60.000,00 динара, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права, прималац: Буџет Републике 
Србије, шифра плаћања: 253 или 153, рачун 840-30678845-06 са позивом на број 
одобрења: Број или ознака јавне набавке. 

     Сагласно одредбама члана 156. став 4. ЗЈН, ако поднети захтев за заштиту права није  
    основан, подносилац захтева за  заштиту права мора наручиоцу, на његов писмени   
   захтев, надокнадити трошкове настале по основу захтева за  заштиту права. 

                 
 
 
 
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:                                                                                                                                                                          

                                                                                                     _____________________ 
                                                                                                           Саша Шућуровић 
 


