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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ 

Датум: 11.12.2018.  године 

Број: 02-632/9  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015, 68/2015), доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  

годишња претплата на стручне часописе и електронску базу података за потребе одсека и 

служби Филозофског факултета 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 42/2018 

Уговор се додељује следећим Понуђачима: 

Партија 1 

БУЏЕТ, ПРАВНИК, РЕВИЗОР, ДИРЕКТОР (пакет, укључујући електронско издање 
ИПЦ  јавне набавке и електронско издање ИПЦ финансије и порези), претплата за 
календарску 2019. годину, Издавач: Информативно пословни центар доо, Београд,  
Вишеградска 6/II,  
деловодни број понуде: 02-632/4 од 4.12.2018. године. 

Партија 2 

 EBSCO baza podataka i kolekcija knjiga i časopisa na EBSCO platformi u Srbiji, 
obuhvatajući i sledeće publikacije: 

- ACADEMIC SEARCH COMPLETE 
- SECOLUL 21 
- SLOVENSKA LITERATURA 
- RUSKIJ JAZYK ZA RUBEZOM 
- RUSKIJ JAZYK V NAUCNOM OSVESCENII, 

Претплата за календарску 2019. годину, 

Понуђач „Неолибрис“ д.о.о. Панчево, Кикиндска 14/22, 
 деловодни број: 02-635/6 од 5.12.2018. године. 

Партија 3   

 PARAGRAF LEX d.o.o. (baza podataka, две инсталације + штампано издање)  

Издавач: Привредно друштво за правно софтверску и издавачку делатност 
Параграф Лекс, Нови Сад, Кеј жртава рације 4а/3,  
деловодни број понуде: 02-632/5 од 5.12.2018. године.  
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Образложење 

Наручилац је дана 6.11.2018. године донео Одлуку број 02-632/1 о покретању  поступка 

јавне набавке услуге мале вредности, годишња претплата на стручне часописе и базу 

података за потребе одсека и служби Филозофског факултета, редни број набавке 42/2018.  

Поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, Факултет је јавно огласио Позив за 

подношење понуда и Конкурсну документацију на сајту Филозофског факултета и 

Порталу Управе за јавне набавке Републике Србије, и путем електронске поште упутио 

позив и конкурсну документацију на адресе издавача предметних публикација.  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број 02-6342/7 од 6.12.2018. године, Комисија је сачинила Извештај о стручној 

оцени понуда број 02-632/8 од 7.12.2018. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:   

1. Предмет и процењена вредност набавке:  

Предмет јавне набавке:  услуга претплате на стручне часописе и базу података за потребе 

одсека и служби Филозофског факултета. 

Назив и ознака из општег речника набавки: новине, ревије, периодичне публикације и 

часописи - 2220000.  

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.  

1. Предмет и процењена вредност набавке:  

Предмет јавне набавке:  услуга претплате на стручне часописе и базу података за потребе 

одсека и служби Филозофског факултета. 

Назив и ознака из општег речника набавки: новине, ревије, периодичне публикације и 

часописи - 2220000.  

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.  
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СПИСАК ЧАСОПИСА ЗА НАБАВКУ: 

                        

Партија 1 

                       БУЏЕТ, ПРАВНИК, РЕВИЗОР, ДИРЕКТОР (пакет, укључујући 
електронско издање ИПЦ  јавне набавке и електронско издање ИПЦ 
финансије и порези), претплата за календарску 2019. годину 

Издавач: Информативно пословни центар доо, Београд,  Вишеградска 6/II 

                       Понуђач је обавезан да обезбеди бесплатне телефонске консултације, 
сваки радни дан у радно време,  у области примене прописа из материје јавних 
набавки и финансијско-рачуноводствених прописа, као и периодичну бесплатну 
обуку за претплатнике својих издања у циљу стицања додатних знања и вештина у 
области спровођења поступака јавних набавки и полагања стручног испита за 
стицање звања службеника за јавне набавке. 

Претплата за календарску 2019. годину 

 

                          Партија 2 

                          EBSCO baza podataka i kolekcija knjiga i časopisa na EBSCO 
platformi u Srbiji, obuhvatajući i sledeće publikacije: 

- ACADEMIC SEARCH COMPLETE 
- SECOLUL 21 
- SLOVENSKA LITERATURA 
- RUSKIJ JAZYK ZA RUBEZOM 
- RUSKIJ JAZYK V NAUCNOM OSVESCENII, 

Претплата за календарску 2019. годину                       

 

                         

                         Партија 3 

                        PARAGRAF LEX d.o.o. (baza podataka, две инсталације + 
штампано издање)  

Издавач: Привредно друштво за правно софтверску и издавачку делатност 
Параграф Лекс, Нови Сад, Кеј жртава рације 4а/3  

 

Електронске инсталације морају да пруже следећу врсту услуге: 

- доступност свих службених листова и гласника на свим нивоима 
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(републички, покрајински, градски, општински) 
- све претходне верзије закона, укључујући пречишћене 
- примере књижења, примере обрачуна и коментаре везане за буџетско 

рачуноводство, буџетско право, као и област јавних набавки 
- мишљења Министарстава, судска пракса, као и сви остали документи 

повезани са члановима закона (са важећим верзијама и са верзијама које 
више не важе) 

- моделе уговора, опште и појединачне акте и обрасце (актуалне и неважеће) 
- могућност постављања питања сваког радног дана (консултовање са 

редакцијом писаним путем). 
Штампано издање часописа које покрива буџетско пословање и  обавезно садржи: 

- број часописа за буџетско рачуноводство 
- број часописа за буџетско право 
- консултације телефонским путем сваким радним даном и постаљање питања 

писменим путем 
- календар пореских и других обавеза за буџетске кориснике 
- стручни коментари – инструктивни ауторски текстови у погледу примене и 

тумачење прописа  
- актуелна судска пракса, службена мишљења као и моделе везане за пореско и 

рачуноводствено пословање 
- планирање и финансирање буџетског рачуноводства и извештавања, 

трезорског пословања и платног промета, интерне контроле и ревизије, 
јавних набавки, радних односа, плата, накнада и других примања 

- питања и одговоре из праксе корисника јавних средстава 
- судску праксу, службена мишљења и модели аката везане за буџетско право, 

радне односе и колективно уговарање, јавне набавке, државне и локалне 
самоуправе и јавне службе 

- коментари закона и питања и одговори из свих области буџетског права и 
области јавних набавки 

- право на присуство семинарима – бесплатним или уз попуст 
Штампано издање правног часописа који обавезно садржи: 

- стручни коментар прописа 
- актуелна судска пракса, службена мишљења, модели, текућа правна 

дешавања 
- питања и одговори из свакодневне правне праксе 
- консултације телефонским путем сваким радним даном, постављање питања 

писменим путем 
 Претплата за календарску  2019. годину 

                         Партија 4 

                        ДНЕВНИК дневни лист на српском језику 

Издавач: „Дневник Војводина Прес“, Нови Сад, Булевар ослобођења 81 

Претплата за календарску 2019. годину. 
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2. Подаци о набавци: 

2.1. Редни број: 42/2018. 

2.2. Износ планираних средстава: 1.000.000,00  динара без обрачунатог ПДВ. 

       Вредност јавне набавке по партијама: 

       Партија 1: 100.000,00 динара без ПДВ. 

       Партија 2: 700.000,00 динара без ПДВ. 

       Партија 3: 110.000,00 динара без ПДВ. 

       Партија 4:  90.000,00 динара без ПДВ. 

 

2.3. Контна позиција у финансијском плану Наручиоца: 426311. 

2.4. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.  

2.5. Датум покретања поступка: 6.11.2018. године. 

2.6. Оквирни датум закључења уговора: 10.12.2018. године. 

2.7. Оквирни датум реализације уговора:12 месеци од дана потписивања уговора. 

2.8. Начин процене вредности набавке: директним контактом са издавачима.  

3. До истека рока за пријем понуда, 6.12.2018. године у 9,00 часова,  запримљене су  (три) 

понуде. 

4. Основни подаци о понуђачима: 

Редни 

број  

Број под којим је 

понуда заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1.  02-632/4 

   

„ИПЦ“ д.о.о. Београд, 

Вишеградска 6/2 

4.12.2018. 9,30   

2.  02-632/5 

   

„Параграф Лекс“ доо, Нови Сад,  

Кеј жртава рације 4а/3 

5.12.2018. 9,00  

3.  02-675/6 

   

„Неолибрис“ д.о.о. Панчево, 

Кикиндска 14/22 

5.12.2018. 11,15  

5. Неблаговремене понуде: нема неблаговремених понуда. 
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6. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на 

који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из 

понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, 

рок важења понуде (и по потреби други подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:  

6.1. 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„ИПЦ“ д.о.о. Београд, 

Вишеградска 6/2 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-632/4 од 4.12.2018. 

 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално 

Понуђена цена 

претплате за 2019. 

годину  

(Партија 1) 

87.181,82 динара без ПДВ 

                                95.900,00 динара са ПДВ 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

6.2. 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

2.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Параграф Лекс“ доо, Нови Сад,  

Кеј жртава рације 4а/3 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-632/5 од 5.12.2018. 

 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално  

Понуђена цена 

претплате за 2019. 

годину 

107.950,00 динара без ПДВ 

                             125.630,00 динара са ПДВ 
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(Партија 3) 

 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

6.3. 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

3.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Неолибрис“ д.о.о. Панчево, 

Кикиндска 14/22 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-632/6 од 5.12.2018. 

 

Начин на који 

понуђач наступа  

самосталлно 

Понуђена цена 

претплате за 2019. 

годину 

(Партија 2)  

653.238,00 динара без ПДВ 

                              783.885,60 динара са ПДВ 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

7. Мишљење Комисије о поднетим  понудама: 

Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда, деловодни број: 02-632/8 од 7.12.2018. 

године, оценила све три запримљене понуде као исправне, одговарајуће и прихватљиве. 

Наручилац није запримио понуду за Партију 4 – дневни лист Дневник, Нови Сад, те је 

Комисија предложила одговорном лицу да се за наведену партију поступак обустави.  
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Комисија је предложила одговорном лицу Наручиоца да се следеће понуде прогласе за 

најповољније у предметном поступку, односно да се са следећим понуђачима закључи 

уговор у поступку јавне набавке мале вредности, услуга претплате на стручне часописе и 

електронску базу података за потребе одсека и служби Филозофског факултета, редни 

број набавке 42/2018: 

Партија 1 

 БУЏЕТ, ПРАВНИК, РЕВИЗОР, ДИРЕКТОР (пакет, укључујући електронско 
издање ИПЦ  јавне набавке и електронско издање ИПЦ финансије и порези), 
претплата за календарску 2019. годину, Издавач: Информативно пословни центар 
доо, Београд,  Вишеградска 6/II,  
деловодни број понуде: 02-632/4 од 4.12.2018. године. 

Партија 2 

 EBSCO baza podataka i kolekcija knjiga i časopisa na EBSCO platformi u Srbiji, 
obuhvatajući i sledeće publikacije: 

- ACADEMIC SEARCH COMPLETE 
- SECOLUL 21 
- SLOVENSKA LITERATURA 
- RUSKIJ JAZYK ZA RUBEZOM 
- RUSKIJ JAZYK V NAUCNOM OSVESCENII, 

Претплата за календарску 2019. годину, 

Понуђач „Неолибрис“ д.о.о. Панчево, Кикиндска 14/22, 
 деловодни број: 02-635/6 од 5.12.2018. године. 

Партија 3   

 PARAGRAF LEX d.o.o. (baza podataka, две инсталације + штампано издање)  

Издавач: Привредно друштво за правно софтверску и издавачку делатност 
Параграф Лекс, Нови Сад, Кеј жртава рације 4а/3,  
деловодни број понуде: 02-632/5 од 5.12.2018. године.  

 

8. Одлука одговорног лица 

Деканица Филозофског факултета прихвата образложени предлог Комисије за јавне 

набавке и у поступку јавне набавке услуге мале вредности, годишња претплата на стручне 

часописе и електронску базу података за потребе одсека и служби Филозофског 

факултета, редни број набавке: 42/2018, одређује следеће понуде: 
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Партија 1 

 БУЏЕТ, ПРАВНИК, РЕВИЗОР, ДИРЕКТОР (пакет, укључујући електронско 
издање ИПЦ  јавне набавке и електронско издање ИПЦ финансије и порези), 
претплата за календарску 2019. годину, Издавач: Информативно пословни центар 
доо, Београд,  Вишеградска 6/II,  
деловодни број понуде: 02-632/4 од 4.12.2018. године. 

Партија 2 

 EBSCO baza podataka i kolekcija knjiga i časopisa na EBSCO platformi u Srbiji, 
obuhvatajući i sledeće publikacije: 

- ACADEMIC SEARCH COMPLETE 
- SECOLUL 21 
- SLOVENSKA LITERATURA 
- RUSKIJ JAZYK ZA RUBEZOM 
- RUSKIJ JAZYK V NAUCNOM OSVESCENII, 

Претплата за календарску 2019. годину, 

Понуђач „Неолибрис“ д.о.о. Панчево, Кикиндска 14/22, 
 деловодни број: 02-635/6 од 5.12.2018. године. 

Партија 3   

 PARAGRAF LEX d.o.o. (baza podataka, две инсталације + штампано издање)  

Издавач: Привредно друштво за правно софтверску и издавачку делатност 
Параграф Лекс, Нови Сад, Кеј жртава рације 4а/3,  
деловодни број понуде: 02-632/5 од 5.12.2018. године.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а 

копија се истовремено доставља Републичкој 

Комисији. Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 

840-742221843-57, број модела 97, позив на број: 

50-016. Подносилац захтева за заштиту права је 

дужан  да на наведени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од .60.000,00 

динара. Рок за подношење захтева износи 5 дана 

од дана објављивања  Одлуке о додели уговора.  

 

            Деканица  Филозофског факултета                

      Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, ср 


