
 

                                                        Датум: 21.05.2018 

                                                                                                                                       Дел.бр.237-1-1/2018 

  

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 

УСЛУГЕ ШТАМПЕ  

БРОЈ: ЈНМВ-02-1 

 

Уговор о јавној набавци услуге штампе, додељује се понуђачу који је поднео најповољнију понуду 
и то: 

 

„TFK-SIGNUM“ DOO 

Далматинска бр. 19 

21 000 Нови Сад 

 

 

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  215-1-1/2018 од 04.05.2018. године и Плана јавних набавки  за 2018. годину. 

Позиција у финансијском плану са које је предвиђено финансирање предметне набавке је 4234-
услуге информисања. 

Позив за достављање понуда је објављен на порталу јавних набавки  08.05.2018. године и сајту 

Музеја савремене уметности Војводине.   
Процењена вредност ове набавке је 635.935,00  динара без обрачунатог ПДВ-а. 

Критеријуми по којима ће се вршити избор најповољније понуде је најнижа цена. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Набавка услуге штампе  

Ознака из општег речника набавке:  

 79810000 - Услуге штампе 

Процењена вредност јавне набавке (без 

ПДВ-а)   635.935,00 динара 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану 4234 - услуге информисања 

 

 

 

 

 



 

2)  Укупан број поднетих понуда: 1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  
„TFK-SIGNUM“ DOO, Далматинска бр. 19, 21000 Нови Сад 

/ 

 

 

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

      њихово одбијање: 
 

4) 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.  „TFK-SIGNUM“ DOO, Далматинска бр. 19, 21000 Нови Сад 634.968,00 динара 

 

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

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је у поступку јавне набавке мале вредности 

услуге штампе, најповољнија понуда понуђача „TFK-SIGNUM“ DOO, Далматинска бр. 19,Нови 
Сад, који је поднео самостално понуду са следећим елементима: 

 

Број понуде 234-1-1/2018 од 17.05.2018. 

 

Eлементи понуде: 

Вредност понуде без ПДВ-а је 634.968,00динара, 

Вредност понуде са ПДВ-ом је 761.961,60  динара, 
Рок испоруке је 2 дана по поруџбини у складу са програмским активностима МСУВ 

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 услуге штампе додели наведеном понуђачу: 

 

„TFK-SIGNUM“ DOO 
Далматинска бр. 19 

21 000 Нови Сад 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке те , на основу 
законског овлашћења, доноси Одлуку о додели уговора, којом се уговор о јавној набавци услуге 

штампе додељује понуђачу: 

 

„TFK-SIGNUM“ DOO 

Далматинска бр. 19 

21 000 Нови Сад 

 
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. 

 

 
 

                                                                                                     Музеј савремене уметности Војводине 

___________________________________ 
                 Радован Јокић,  директор 

 


