
 
Број: 123-9/21 
Дана: 06.12.2021. године 

 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 91/19) и члана 51. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења 

поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр. 69/20 од 10.08.2020. године,  

директор доноси 

  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

6/2021 – Услуга штампања 

 

У поступку набавке услуга, број 6/2021 – Услуга штампања, за коју је позив понуђачима 

упућен дана 29.11.2021. године, уговор се додељује понуђачу: Друштво за услуге, 

производњу и промет САЈНОС доо Нови Сад, Момчила Тапавице бр. 2, матични број: 

20413131, ПИБ: 105561258, понуда заведена код наручиоца под бројем 123-6/21 од 

03.12.2021. године, оцењена је као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 26. новембра 2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка 

набавке услуга, бр. 123-2/21 –БП 6/2021 – Услуга штампања. 

  

Предмет набавке су услуге. 

 

 Набавка услуга предвиђена је интерним планом набавки на које се закон не примењује 

Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину, под редним бројем 6 – Услуга 

штампања. 

 Процењена вредност набавке: 350.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 291.666,67 

динара без ПДВ-а. 

 Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27. 

Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019), којим је прописано да наручилац 

није дужан да примењује одредбе закона којим се уређују јавне набавке, на набавку добара, 

услуга и спровођење конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 

динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.    

 

 Позив за достављање понуда je дана 29. новембра 2021. године, упућен следећим 

понуђачима: 

 

1. SAJNOS DOO NOVI SAD, Момчила Тапавице бр.2, Нови Сад, sajnosns@gmail.com 

2. KOMAZEC DOO INDJIJA, Краља Петра I bb, Инђија, dookomazec@yahoo.com 

3. NS PRESS NOVI SAD, Бранка Ћопића бр.174, Нови Сад, print@nspress.rs 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
 

Ред. 

број 
Опис услуга са карактеристикама Једин. мере Количина  

1.  

Правописни речник: 

Формат: 16.5x23.5cm 

Страна: до 280 стр. 

Папир унутра: офсетна 80 г 

Картон корице 350 г мат пластификација 

Боја унутра: 1/1 

Боја корице: 2/0 

Тираж: 700 ком ( 300 тврд повез, 400 мек повез) 

 

ком 700 

2.  

Позивнице: 

Формат: 21x10 cm 

Штампа: 300g мат кунстдрук обострана у 4/4 боје, са CLEAR лаком 

Тираж: 350 ком 

 

ком 350 

3.  

Плакати: 

Формат: Б2 

Штампа: 4/0 боје 

Тираж: 10 ком 

 

ком 10 

4.  

Каталог: 

Формат: 20x20 cm 

Број страница: до 10 

Унутрашње странице: 300g мат кунстдрук у 4/4 боје + лого са UV лаком 

Корице: 300g мат кунстдрук у 4/4 боје, дорада мат пластификација 

Тираж: 300 ком 

 

ком 300 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 03. децембра 2021. године, до 12,00 часова, 

приспеле су понуде следећих понуђача, које су на основу записника о отварању понуда, 

рангиране на основу понуђене цене: 

 
Ред. 

број 
Назив понуђача Број понуде 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 

Друштво за услуге, производњу и промет САЈНОС 

доо Нови Сад, Момчила Тапавице бр. 2, матични 

број: 20413131, ПИБ: 105561258 

123-6/21 од 

03.12.2021. 

године 
315.755,00    349.984,00 

2 
ДОО „КОМАЗЕЦ“ ИНЂИЈА, Краља Петра I bb, 

Инђија, матични број: 08471487, ПИБ: 101489320 

123-5/21 од 

02.12.2021. 

године 
349.990,00 419.988,00 

3 

NS PRESS ДОО НОВИ САД, Бранка Ћопића 

бр.174, Нови Сад, матични број: 08824452, ПИБ: 

103557226 

123-4/21 од 

02.12.2021. 

године 
367.830,00 408.108,00 

 

Напомена: На основу анализе достављених понуда понуђача, лице задужено за спровођење 

поступка набавки на које се закон не примењује дошло је до закључка да се за поједине 

услуге штампања („Правописни речник“ и каталог) ПДВ обрачунава у износу од 10%, а за 

позивнице и плакате, ПДВ се обрачунава у износу од 20%. Због наведеног постоје одступања 

у процењеној вредности без ПДВ-а и понуђеној цени без ПДВ-а најповољнијег понуђача. 

Предложени понуђач је на основу ових одступања дао најповољнију понуду и не прелази 

процењену вредност са ПДВ-ом. 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Директор 

 

_____________________ 

Анамарија Ранковић 


