
 

 
 
Универзитет у Београду - Филозофски факултет, као Наручилац, на основу 

члана 107 став 3 и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 
14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда од дана 05.07.2018. године, доноси:  

 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума за Партију 1 и за Партију 2, 

и додели уговора за Партију 3 
 
 

У поступку јавне набавке у отвореном поступку број 1/2018, чији је предмет 
набавка услуга припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског факултета у 
Београду: 

1. За Партију 1 - Припрема за штампу публикација, оквирни споразум се 
закључује са понуђачем ДОСИЈЕ СТУДИО, Београд, Браће Недића 29; 

  
2. За Партију 2 - Штампање публикација, оквирни споразум се закључује са 

понуђачем Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, Београд, Јована Ристића 1; 
 
3. За Партију 3 - Припрема за штампу и штампање коверата, плаката, 

позивница, визит карата и осталог, уговор се додељује понуђачу Издавачко предузеће 
ЕПОХА доо, Пожега, Бакионица бб. 

 
  О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац, Филозофски факултет из Београда, Чика Љубина 18-20, 

спроводи отворени поступак јавне набавке број 1/2018, чији је предмет набавка услуга 
припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског факултета у Београду, на 
основу  Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 891/1-1 од 29.05.2018. године и 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/15 и 68/15).  

Назив и ознака из општег речника: Услуге штампања и сродне услуге - 
798000000–2.  

Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то: 
Партија 1 – Припрема за штампу публикација; 
Партија 2 – Штампање публикација; 
Партија 3 – Припрема за штампу и штампање коверата, плаката, позивница, 

визит карата и осталог. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Београд, Чика Љубина 18-20 
Број: 891/1-6 

Датум: 06.07.2018. године 
 

  



Укупна процењена вредност јавне набавке је 13.181.818,00 динара, без 
пореза на додату вредност, што по партијама износи: 

Партија 1 – 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а; 
Партија 2 – 7.800.000,00 динара, без ПДВ-а; 
Партија 3 – 381.818,00 динара, без ПДВ-а. 
Предметна јавна набавка је на период од годину дана. 

  Позив за достављање понуда објављен је на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база 
прописа. 

 
Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда, од дана 

05.07.2018. године, констатовала и то: 
Благовремено, до дана 29.06.2018. године, до 12,00 часова понуду су 

доставили понуђачи и то: 
 

Ред.  
бр. Понуђач 

Понуда 
заведена 

под бројем 

Датум  
пријема Час 

1 2 3 4 5 
1. ДОСИЈЕ СТУДИО, Београд, Браће Недића 29  1111/1 29.06.2018. 10,00 

2. ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА доо, 
Пожега, Бакионица бб 1018/1 29.06.2018. 11,10 

3. ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, Београд, Јована 
Ристића број 1 1019/1 29.06.2018. 11,20 

4. SZGR RBS PRESS, Београд, Нићифора 
Нинковића 106/2 1120/1 29.06.2018. 11,40 

 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Поступак  јавног отварања понудa одржан је дана 29.06.2018. године, са 

почетком у 12,30 часова, у Филозофском факултету, Београд, Чика Љубина 18-20, спрат I, 
канцеларија 155, у присуству овалшћених представника понуђача ДОСИЈЕ СТУДИО, 
Београд, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, Београд и SZGR RBS PRESS, Београд.  

Понуђачи су понудили укупне цене, без ПДВ-а, за Партију 1 - Припрема за 
штампу публикација, Партију 2 - Штампање публикација, и Партију 3 - Припрема за 
штампу и штампање коверата, плаката, позивница, визит карата и осталог, и то: 

 

Ред. 
бр. ПОНУЂАЧ Број понуде 

Партија 1 
Укупна цена, 

 без ПДВ-а  

Партија 2 
Укупна цена, 

без ПДВ-а  

Партија 3 
Укупна цена, 

без ПДВ-а 
1 2 3 4 5 6 

1. ДОСИЈЕ СТУДИО, Београд,  
Браће Недића 29 

2077/2018 од 
28.06.2018. 3.393.300,00 / / 

2. 
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЕПОХА доо, Пожега, 
Бакионица бб 

325 од 
28.06.2018. / / 280.579,00 

3. ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, 
Београд, Јована Ристића број 1 

07-6751 од 
28.06.2018. / 6.428.802,50 386.700,00 

4. SZGR RBS PRESS, Београд, 
Нићифора Нинковића 106/2 

32/18 од 
29.06.2018. / / 277.819,80 



Комисија за јавне набавке (у даљем тексту: Комисија) извршила је рачунску 
проверу износа садржаних у достављеним понудама.  
  Комисија је констатовала да је код одређивања висине понуђене цене 
меродавна јединична цена за сваку тражену ставку, и у вези са тим утврђено је да су 
понуђачи за Партију 1 и Партију 2, као и сва три понуђача, која су поднела понуду за 
Партију 3, читко написали јединичне цене за сваку тражену ставку. 

Комисија је у понуди понуђача ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, Београд, Јована 
Ристића број 1, за Партију 3 – Припрема за штампу и штампање коверата, плаката, 
позивница, визит карата и осталог, у табели A обрасца техничка спецификације уочила 
рачунске грешаке у множењу износа из колона 4 и 7, код ставки 1, 2, 11, 14, 15, и 16, због 
чега је под: Укупно А стајало 306.900,00, уместо  188.995,00 динара, без ПДВ-а, и под 
Укупна цена за Партију 3 стајао је износ 386.700,00, уместо  268.795,00 динара, без ПДВ-а. 
Наведени понуђач је у складу са чланом 93. став 4 Закона о јавним набавкама, дана 
04.07.2018. године, дао сагласност на исправку рачунске грешке.  

Комисија је у понуди понуђача ИП ЕПОХА доо, Пожега, Бакионица бб, за 
Партија 3 – Припрема за штампу и штампање коверата, плаката, позивница, визит карата и 
осталог, у табели A обрасца техничка спецификације уочила рачунске грешаке у множењу 
износа из колона 4 и 7, код ставки 1, 2, 11, 14, 15, и 16, због чега је под: Укупно А стајало 
218.069,00, уместо 174.003,80  динара, без ПДВ-а, и под Укупна цена за Партију 3 стајао је 
износ 280.579,00 уместо 236.513,80  динара, без ПДВ-а. Наведени понуђач је у складу са 
чланом 93. став 4 Закона о јавним набавкама, дана 04.07.2018. године, дао сагласност на 
исправку рачунске грешке.  

Рачунских грешака код осталих понуђача није било. 
 
Комисија је након стручне оцене достављених понуда утврдила следеће: 
 
Партија 1 – Припрема за штампу публикација 
Прихватљива понуда 
Понуда понуђача ДОСИЈЕ СТУДИО доо, Београд, je прихватљива јер 

испуњава све услове прописане позивом за достављање понуда и конкурсном 
документацијом Наручиоца за Партију 1 - Припрема за штампу публикација. 

 
Партија 2 - Штампање публикација 
Прихватљива понуда 
- Понуда понуђача ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, Београд, je прихватљива јер 

испуњава све услове прописане позивом за достављање понуда и конкурсном 
документацијом Наручиоца за Партију 2 – Штампање публикација; 

 
Партија 3 - Припрема за штампу и штампање одељенских табли, 

промотивног материјала и осталог 
Прихватљиве понуде 
- Понуда понуђача ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА доо, Пожега, je 

прихватљива јер испуњава све услове прописане позивом за достављање понуда и 
конкурсном документацијом Наручиоца за Партију 3 - Припрема за штампу и штампање 
коверата, плаката, позивница, визит карата и осталог. 

 



- Понуда понуђача ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, Београд, je прихватљива јер 
испуњава све услове прописане позивом за достављање понуда и конкурсном 
документацијом Наручиоца за Партију 3 - Припрема за штампу и штампање коверата, 
плаката, позивница, визит карата и осталог. 

- Понуда понуђача SZGR RBS PRESS, Београд, je прихватљива јер испуњава 
све услове прописане позивом за достављање понуда и конкурсном документацијом 
Наручиоца за Партију 3 - Припрема за штампу и штампање коверата, плаката, позивница, 
визит карата и осталог. 

 

Ред. 
бр. ПОНУЂАЧ Број понуде 

Партија 3 
Укупна цена, 

 без ПДВ-а 
1 2 3 6 

2. ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА доо, Пожега, 
Бакионица бб 

325 од 
28.06.2018. 236.513,80   

3. ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, Београд, Јована Ристића  1 07-6751 од 
28.06.2018. 268.795,00 

4. SZGR RBS PRESS, Београд, Нићифора Нинковића 106/2 32/18 од 
29.06.2018. 277.819,80 

   
Комисија је након извршеног рангирања прихватљивих понуда утврдила да 

је понуђач ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА доо, Пожега, понудио најнижу укупну 
цену у износу од 236.513,80  динара, без ПДВ-а, у односу на понуђене укупне цене 
осталих понуђача.  

Рок испоруке је 7 радних дана, од дана учињеног захтева од стране 
овлашћеног лица Наручиоца. 

 
На основу свега изложеног, у отвореном поступку јавне набавке број 1/2018, 

чији је предмет набавка услуга припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског 
факултета у Београду, за Партију 1 - Припрема за штампу публикација оквирни споразум 
се закључује са понуђачем ДОСИЈЕ СТУДИО доо, Београд, Браће Недића 29; за Партију 2 
- Штампање публикација, оквирни споразум се закључује са понуђачем Јавно предузеће 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, Београд, Јована Ристића 1, и за Партију 3 – Припрема за штампу 
и штампање коверата, плаката, позивница, визит карата и осталог, уговор о јавној набавци 
се додељује понуђачу Издавачко предузеће ЕПОХА доо, Пожега, Бакионица бб. 

 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву Одлуке. 
 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против Одлуке може се поднети захтев за 
заштиту права у року од 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 

  
В.Д. Д Е К А Н А 

 
 

 
 Доставити:  
- Одсек за материјално- финансијско       
   пословања; 
- Одсек за набавке. 

 Проф. др Данијел Синани  
 

 


