
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 1177 

Датум: 12.04.2017. год. 

Крагујевац 
 

 

На основу чл. 116. и чл. 57. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), 

Економски факултет у Крагујевцу, Ђуре Пуцара Старог бр. 3, 34000 Крагујевац,  

Сајт установе: www.ekfak.kg.ac.rs,  

Врста наручиоца: Просвета - Установа високог образовања 
 

Објављује 
 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци мале вредности 

 

 

Број јавне набавке мале вредности: 3/2017 

Предмет јавне набавке/опис предмета набавке:Услуге штампања,  

Ознака из општег речника набавке – 79800000 – Услуге штампања и сродне услуге 

 

ПАРТИЈА 1 – Услуге штампања публикација 

Уговорена вредност: 248.500,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Укупан број примљених понуда: 8 (осам) 

Највиша понуђена цена – 546.000,00 динара 

Најнижа понуђена цена – 248.500,00 динара 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда – 546.000,00 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда – 248.500,00 динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.04.2017. године 

Датум закључења уговора: 11.04.2017. год. 

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: СЗР Графички центар Интер Принт, 
ул. Јурија Гагарина бр. 12, Крагујевац 

Период важења уговора: годину дана, односно до 11.04.2018. год.    
 
ПАРТИЈА 2 – Услуге штампања пропагандног материјала  

Уговорена вредност: 303.300,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Укупан број примљених понуда: 7 (седам) 

Највиша понуђена цена – 506.000,00 динара 

Најнижа понуђена цена – 303.300,00 динара 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда – 506.000,00 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда – 303.300,00 динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.04.2017. године 

Датум закључења уговора: 11.04.2017. год. 

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: СЗР Графички центар Интер Принт, 
ул. Јурија Гагарина бр. 12, Крагујевац 

Период важења уговора: годину дана, односно до 11.04.2018. год.    

http://www.ekfak.kg.ac.yu/


 

 
ПАРТИЈА 3 – Услуге штампања вежбанки, испитних пријава и коричење  

Уговорена вредност: 261.787,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Укупан број примљених понуда: 6 (шест) 

Највиша понуђена цена – 343.350,00 динара 

Најнижа понуђена цена – 261.787,00 динара 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда – 343.350,00 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда – 261.787,00 динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.04.2017. године 

Датум закључења уговора: 11.04.2017. год. 

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Графопромет доо, ул. 19. Октобра бр. 

2, Крагујевац 

Период важења уговора: годину дана, односно до 11.04.2018. год.    
 


