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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС”, 

број 124/12, 14/15 и 68/15), Драган Поповић, државни секретар, по овлашћењу 
министра бр. 021-01-34/3/2014-05 од 01.04.2015. године доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ЈН 2/2016 
 
Назив наручиоца: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања 
Адреса наручиоца: Немањина 22-26, 11000 Београд 
Интернет страница наручиоца: www.minrzs.gov.rs 
Врста наручиоца: Орган државне управе 
Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 404-02-3/1/2016-

22 од 8.01.2016. године 
Врста предмета: Добра 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:,  
Набавка венаца, цвећа, застава, јарбола и других државних симбола за 

потребе обележавања значајних датума,  обликована у 3 партије:  
 

 
Бр. партије Опис ОРН Процењена 

вредност у 
динарима без 
ПДВ-а 

Партија 1 Набавка венаца од природног цвећа, ловора 
и других цветних аранжмана 

03121000-цветни 
аранжмани 

2.083.333,00  

Партија 2 Набавка застава, ленти, јарбола и других 
државних симбола 

35821000-заставе 721.667,00  

Партија 3 Набавка значки, беџева, амблема и плаката 
за потребе обележавања значајних 
историјских догађаја 

35123400- 
идентификациона 
значка 

   4.166.666,00  

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,  
ЗАПОШЉАВАЊЕ  

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
                   Број: 404-02-3/10/2016-22 

Датум: 8. фебруар 2016. године 
Немањина 22–26 

Београд 
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Шифра из ОРН-а: ОРН 03121000 цветни аранжмани, ОРН 35821000 заставе и 

ОРН 35123400- идентификациона значка 
Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку и 

евентуална одступања од плана набавки: 
У Плану јавних набавки за 2016. годину, под редним бројем 1.1.1, 

предвиђена је јавна набавка добара Набавка венаца, цвећа, застава, јарбола и 
других државних симбола за потребе обележавања значајних датума, по партијама, 
обликована у 3 партије, са укупно процењеном вредношћу у износу од 6.971.666,00 
динара без обрачунатог ПДВ-а. Оквирни датум за покретање поступка предвиђен је 
током јануара 2016. године, а набавка је покренута у јануару 2016. године. 

 
5. Критеријум за доделу уговора:  
За Партију 1 и Партију 2 избор најповољније понуде се извршио применом 
критеријума: «Најнижа понуђена цена» . 
 
 За Партију 3 избор најповољније понуде се извршио применом критеријума: 
«Економски најповољнија понуда“.  
 
Елементи критеријума за вредновање понуда су:  

1.) Понуђена цена- 70 пондера 
2.) Квалитет-30 пондера 

 
1.)  Цена (ЦП) 

Максималан износ овог критеријума износи 70 пондера. Максималан износ добија 
понуђач који понуди најнижу цену. Остали понуђачи рангирају се по формули 
 
Најповољнија цена х максималан број пондера 

Понуђена цена 
 

2.) Квалитет израде (КИ) 
Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера 
Бодовање квалитета 
Процена Својство Бодови 
Одличан У потпуности 

задовољава квалитет 
израде у складу са 
техничком 
спецификацијом 

30 

Задовољавајући Задовољава квалитет 
израде у складу са  
техничком 
спецификацијом 

15 

Слаб Не задовољава квалитет 
израде у складу са 
техничком 
спецификацијом 

0 
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Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера: 
БП=ЦП+КИ 

За Партију 1 и Партију 2 уколико две или више понуда имају исту понуђену цену 
избор ће се извршити јавним жребањем у просторијама Наручиоца у присуству 
чланова Комисије  и представника понуђача и то тако што ће се редни бројеви 
понуда уписати на посебне листиће и убацити у кутију из које ће се извући један 
листић. 
За Партију 3 уколико два или више понуда имају исти број пондера, биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. 
 

Благовремено је пристиглo укупно 5 понуда и то: 
 

Р. бр Назив  и седиште понуђача Број под којим је 
понуда заведена 

Датум 
пријема и 
час пријема 

Број партије 

1. Stonicom doo, Дунавска 8, 

Београд 

404-02-3/7-1/2016-22 
 

1.02.2016 
у 8:00  

2 

2. СЗТКЦР „LP mobil“ 

Радован Челебић ПР, 

Пијаца Зелени венац, локал 

24, Београд 

404-02-3/7-2/2016-22 8.02.2016 
у 10:40 

1 

3. Мирјана Рајић ПР СЗТР 

„Цвећара Беофлора“, 

Булевар краља Александра 

465, Београд 

404-02-3/7-3/2016-22 8.02.2016 
у 11:25 

1 

4. „Пословна жена“ д.о.о, 

Булевар Михајла Пупина 

10г/нп5, Нови Београд 

404-02-3/7-4/2016-22 8.02.2016 
у 11:40 

2 

5. „Gosi International“ д.о.о, 

Зрењанински пут 84, 

404-02-3/7-5/2016-22 8.02.2016 
у 11:55 

3 
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Београд 

 
Неблаговремених понуда није било 
 
6. Рангирање понуда на основу критеријума Најнижа понуђена цена: 
 
ПАРТИЈА 1. – Набавка венаца од природног цвећа, ловора и других цветних 
аранжмана 
Укупан број поднетих понуда:    2 
1. назив понуђача: СЗТР „Цвећара Беофлора“, Булевар краља Александра 465, 
Београд 
Партија 1  
Укупна цена без ПДВ-а:   9.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом:   9.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а(Ловоров венац)-1.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ-ом(Ловоров венац)-1.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а(венац од природног цвећа)-8.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ-ом (венац од природног цвећа)-8.000,00 динара 
2. назив понуђача: СЗТКЦР „LP MOBIL“ Радован Челебић ПР, Београд, Пијаца 
Зелени венац –локал 24 
Укупна цена без ПДВ-а:13.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом: 15.600,00  динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а(Ловоров венац)-6.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ-ом(Ловоров венац)-7.200,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а(венац од природног цвећа)-7.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ-ом (венац од природног цвећа)-8.400,00 динара 
ПАРТИЈА 2. – Набавка застава, ленти, јарбола и других државних симбола 
Укупан број поднетих понуда:    2 
1. назив понуђача: Понуђач: „Пословна жена“ д.о.о, Булевар Михајла Пупина 
10г/нп5, Нови Београд 
Укупна цена без ПДВ-а:   149.374,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом:   179.248,80 динара 
2. назив понуђача: Понуђач: Stonicom doo, Дунавска 8, Београд 
Укупна цена без ПДВ-а: 334.934,00 динара-цена није наведена у обрасцу понуде, 
наводи се цена из модела уговора, те је Комисија за јавну набавку у Извештају о 
стручној оцени понуда бр.404-02-3/9/2016-22 од 8. фебруара 2016. Године, оценила 
понуду као неприхватљиву. 
Укупна цена са ПДВ-ом: 401.920,80 динара-цена није наведена у обрасцу понуде, 
наводи се цена из модела уговора, те је Комисија за јавну набавку у Извештају о 
стручној оцени понуда бр.404-02-3/9/2016-22 од 8. фебруара 2016. године оценила 
понуду као неприхватљиву. 
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 6.1 Комисија је на следећи начин рангирала понуде на основу критеријума 
економски најповољнија понуда: 
ПАРТИЈА 3. Набавка значки, беџева, амблема и плаката за потребе обележавања 
значајних историјских догађаја 
Укупан број поднетих понуда:    1 
1.назив понуђача: Понуђач: „Gosi International“ д.о.о, Зрењанински пут 84, 
Београд 
Укупна цена без ПДВ-а:   35.868,90 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом:   43.042,68 динара 
(достављени узорци) 
Основни подаци о понуђачима и понуди којој је додељен уговор: 
- за Партију 1. Набавка венаца од природног цвећа, ловора и других цветних 
аранжмана, понуда понуђача Понуђач: СЗТР „Цвећара Беофлора“, Булевар 
краља Александра 465, Београд, (заведена под бр. 404-02-3/7-3/2016-22) од 
8.2.2016. године, са понуђеном ценом од  : 
Укупна цена без ПДВ-а:   9.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом:   9.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а(Ловоров венац)-1.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ-ом(Ловоров венац)-1.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а(венац од природног цвећа)-8.000,00 динара 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ-ом (венац од природног цвећа)-8.000,00 динара, је 
благовремена, одговарајућа и прихватљива, те је Комисија за јавну набавку у 
Извештају о стручној оцени понуда бр.404-02-3/9/2016-22 од 8. фебруара 2016. 
године предложила наручиоцу да додели уговор наведеном понуђачу. 
- за Партију 2. Набавка застава, ленти, јарбола и других државних симбола 
понуда понуђача Понуђач: „Пословна жена“ д.о.о, Булевар Михајла Пупина 
10г/нп5, Нови Београд, (заведена под бр. 404-02-3/7-4/2016-22) од 8.2.2016. 
године, са понуђеном ценом од Укупна цена без ПДВ-а: 149.374,00 динара, Укупна 
цена са ПДВ-ом:   179.248,80 динара, је благовремена, одговарајућа и прихватљива, 
те је Комисија за јавну набавку у Извештају о стручној оцени понуда бр.404-02-
3/9/2016-22 од 8. фебруара 2016. године предложила наручиоцу да додели уговор 
наведеном понуђачу. 
- за Партију 3. Набавка значки, беџева, амблема и плаката за потребе 
обележавања значајних историјских догађаја понуда понуђача Понуђач: „Gosi 
International“ д.о.о, Зрењанински пут 84, Београд, (заведена под бр. 404-02-3/7-
5/2016-22)од 8.2.2016. године, са понуђеном ценом од укупна цена без ПДВ-а: 
35.868,90 динара, укупна цена са ПДВ-ом: 43.042,68 динара, је благовремена, 
одговарајућа и прихватљива, те је Комисија за јавну набавку у Извештају о 
стручној оцени понуда бр.404-02-3/9/2016-22 од 8. фебруара 2016. године 
предложила наручиоцу да додели уговор наведеном понуђачу. 
 
Период важења уговора: уговори се закључују на период од 12 месеци 
 
Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: 
                Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копију примерка захтева 
за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на 
мејл: milica.djuric@minrzs.gov.rs или milica.mihailovic@minrzs.gov.rs, факсом на  
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