
 
 
ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ 
Београд, Симина бр. 19 
Број:   
14.12.2017. године 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/15) и 
Извештаја комисије за јавну набавку, генерални секретар доноси  
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
 

у другој фази квалификационог поступка јавне набавке штампарских услуга 
 број ЈН 10/17-17/4 

 
 За јавну набавку штампарских услуга, у другој фази квалификационог поступка број ЈН 
10/17-17/4, уговори се додељују понуђачу „Stylos“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Футошки пут 67 за 
партију 1 и понуђачу „Бирограф Цомп“ из Земуна, ул. Анастасија Пуље бр. 2Л за партију 3.  
 
 Поступак набавке за партије 2 и 4 се обуставља пошто за наведене партије није 
добијена ниједна понуда. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Друга фаза квалификационог поступка ове набавке је покренута одлуком генералног 
секретара Црвеног крста Србије број 2753/1 од 8.12.2017. године. 

 
 Предмет набавке је штампани материјал, број 22000000 из Општег речника набавки и 
то: 

Партија 1. – Backdrop  - 91.667,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2. – Комплет: Фасцикла, блок 50 листова, Тракице за око врата - 83.333,00 
динара без ПДВ-а 
Партија 3. – Постер – плакат - 100.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 4. – Приручник -  185.000,00 динара без ПДВ-а 

 

  Спецификација тражених услуга дефинисана је у конкурсној документацији која је 
достављена свим кандидатима са листе бр. ЈН 10/17.  
 
 Укупна процењена вредност јавне набавке је 460.000 динара без ПДВ-а. 

 
Пре почетка штампања понуђач је дужан да прибави писмену сагласност Наручиоца на 

први примерак одштампаног материјала. Без добијања сагласности на одштампани први 
примерак даље штампање се не може наставити. 
 
 Одштампани материјал се испоручује у Београду, улица Симина број 19. Роба која није 
квалитета који одговара прбом примерку неће бити преузета, већ ће бити враћена понуђачу. 
Контролу квалитета вршиће радници наручиоца приликом преузимања робе. 
 
 Средства су предвиђена финансијским планом и планом набавки Црвеног крста Србије 
за 2017. годину под бројем 1.2.10.  
 



Позив за достављање понуда је објављен на порталу УЈН и сајту наручиоца а 
конкурсна документација је достављена путем електронске поште свим кандидатима са листе 
ЈН 10/17. 

 
 Комисија, која је образована решењем генералног секретара бр. 2754/1 од 30.11.2017. 
године, заседала је у следећем саставу: 
 
        1. Мирко Васиљевић, председник,   
        2. Никола Радовановић – члан,   
        3. Ранко Демировић – члан.   
        4. Вељко Ђурђевић – члан 
        5. Мирко Ружић - члан 
 
Дана 8.12.2017. године, са почетком у 14,05 часова, Комисија је приступила на заказано јавно 
отварање понуда. 

 
Прегледом комплетне документације, констатовано је да је 4 понуђача доставило 

благовремено своје понуде до 8.12.2017. до 14,00 часова и то: 
 

Ред. 
бр. 

Понуђач 
Број 

понуде 
Датум 

предаје 
Час 

предаје 

Присутан 
овлашћени 

представник 

1.  
„Stonicom“ д.о.о. из Београда, 
ул. Косанчићев венац бр. 30 

2810/1 6.12.2017. 11,15 нико 

2.  
„Magyar SZO KFT“ из Новог 

Сада, ул. Војводе Мишића бр. 
1 

2836/1 8.12.2017. 13,35 нико 

3.  
„Бирограф Цомп“ из Земуна, 
ул. Анастасија Пуље бр. 2Л 

2835/1 8.12.2017. 12,20 нико 

4.  
„Stylos“ д.о.о. из Новог Сада, 

ул. Футошки пут 67 
2838/1 8.12.2017. 13,55 нико 

5.  
„Графопапир“ доо из Земуна,  
ул. Константина Јовановића 6 

2839/1 8.12.2017. 13,57 Илија Рајковић 

 
Пошто није било примедби, Комисија је приступила јавном отварању понуда. 
 
1. Понуђач „Бирограф Цомп“ из Земуна дао је понуду, самостално, благовремено, у 

правилно затвореној коверти.  Понуђач нуди: 
Број 

партије 
Назив 

Понуђена 
количина  

Јединична цена 
без и са ПДВ-ом 

Укупна цена без и са 
ПДВ-м 

3. Постер - плакат 640 
156,25 100.000,00 

187,50 120.000,00 

Рок плаћања:  45 

Рок важења понуде: 60 

Рок испоруке: 15 

 
 
 



2. Понуђач „Stylos“ д.о.о. из Новог Сада дао је понуду, самостално, благовремено, у 
правилно затвореној коверти.  Понуђач нуди: 

Број 
партије 

Назив 
Понуђена 
количина  

Јединична цена 
без и са ПДВ-ом 

Укупна цена без и са 
ПДВ-м 

1. Backdrop 1 
61.480,00 61.480,00 

73.776,00 73.776,00 

3. Постер - плакат 336 
297,00 99.792,00 

356,40 119.750,40 

Рок плаћања:  10 

Рок важења понуде: 60 

Рок испоруке: 7 

 

3. Понуђач „Графопапир“ доо из Земуна дао је понуду, самостално, благовремено, у 
правилно затвореној коверти.  Понуђач нуди: 

Број 
партије 

Назив 
Понуђена 
количина  

Јединична цена 
без и са ПДВ-ом 

Укупна цена без и са 
ПДВ-м 

1. Backdrop 1 
75.295,00 75.295,00 

90.354,00 90.354,00 

3. Постер - плакат 277 
361,00 99.997,00 

433,20 119.996,40 

Рок плаћања:  10 

Рок важења понуде: 30 

Рок испоруке: 15 

 
Комисија је приступила стручној анализи у понуда на основу чл. 107 ЗЈН, па је утврдила 

следеће: 
 
Комисија констатује да се ова јавна набавка  спроводи у другој фази квалификационог 

поступка, а како се понуђачи „Stonicom“ д.о.о. из Београда, ул. Косанчићев венац бр. 30 и 
„Magyar SZO KFT“ из Новог Сада, ул. Војводе Мишића бр. 1 не налазе на листи кандидата бр. 
ЈН 10/17, исти немају право да учествују на овој јавној набавци те њихове понуде нису 
отваране нити разматране. 

 
Комисија констатује да понуђач „Графопапир доо“ није попунио модел уговора и 

образац структуре цене. 
 
Све остале понуде оцењене су као прихватљиве. 
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 
 
На основу стручне оцене понуда, комисија за јавне набавке је утврдила да су 

прихватљиве  и најповољније следеће понуде: 
 



Број партије Назив понуђача са најповољнијом прихватљивом 
понудом 

1 „Stylos“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Футошки пут 67 

2 није било понуда 

3 „Бирограф Цомп“ из Земуна, ул. Анастасија Пуље бр. 2Л 

4 није било понуда 

 
 
После стручне оцене понуда, комисија за јавну набавку је преложила генералном 

секретару да се уговори доделе понуђачима који су дали прихватљиве и најповољније понуде, 
и то понуђачу „Stylos“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Футошки пут 67 за партију 1 и понуђачу 
„Бирограф Цомп“ из Земуна, ул. Анастасија Пуље бр. 2Л за партију 3, а да се поступак 
набавке обустави за партије 2 и 4. 

 
 Генерални секретар је прихватила оцену и образложење комисије за јавну набавку, па 
је донела одлуку као у изреци. 
 
 Одлуку доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења и објавити на 
порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.  
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:   
Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од 
дана пријема исте путем електронске поште.  
 
          генерални секретар 
          

                                                                   _________________ 
            Весна Миленовић 


