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Број: 10-1
Датум: 8. децембар 2017. године
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12 и 14/15 и 68/15), Позоришни музеј Војводине објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
УСЛУГА ШТАМПAЊА
ПАРТИЈА 1 – АЛМАНАХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ 2013/2014. БР. 48
РЕДНИ БРОЈ: ЈНМВ 2/2017
Назив наручиоца: Позоришни музеј Војводине
Адреса наручиоца: Нови Сад, Краља Александра 5/1
Интернет страница наручиоца: www.pmv.org.rs
Врста наручиоца: установа културе
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Предмет поступка јавне набавке мале вредности су услуге штампања
за партију 1. АЛМАНАХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ 2013/2014. БР. 48
Назив и ознака из општег речника набавке: 79810000– услуге штампања.
За радове: /
Уговорена вредност: 159.990,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора за предметну јавну
набавку је најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: Укупно је примљено 1 (једна) понуда.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена је 159.990,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 159.990,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена је 159.990,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 159.990,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани понуђач је самостално поднео понуду.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 1. децембар 2017. године
Датум закључења уговора: 8. децембар 2017. године
Основни подаци о извршиоцу:
САЈНОС ДОО,
са седиштем у Новом Саду, Момчила Тапавице бр. 2,
ПИБ 105561258,
матични број 20413131,
кога заступа Стојанка Ињац, директор
Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, важи до међусобног
извршења уговорних обавеза.
Околоности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, у складу
са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке
(тираж), с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене
елемената на основу којих је одређена.
Остале информације: /
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Број: 10-2
Датум: 8. децембар 2017. године
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12 и 14/15 и 68/15), Позоришни музеј Војводине објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
УСЛУГА ШТАМПAЊА
ПАРТИЈА 2 – Часопис НИТИ бр. 7
РЕДНИ БРОЈ: ЈНМВ 2/2017
Назив наручиоца: Позоришни музеј Војводине
Адреса наручиоца: Нови Сад, Краља Александра 5/1
Интернет страница наручиоца: www.pmv.org.rs
Врста наручиоца: установа културе
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Предмет поступка јавне набавке мале вредности су услуге штампања
за партију 2. Часопис НИТИ бр. 7
Назив и ознака из општег речника набавке: 79810000– услуге штампања.
За радове: /
Уговорена вредност: 77.500,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора за предметну јавну
набавку је најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: Укупно је примљено 1 (једна) понуда.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена је 77.500,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 77.500,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена је 77.500,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 77.500,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани понуђач је самостално поднео понуду.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 1. децембар 2017. године
Датум закључења уговора: 8. децембар 2017. године
Основни подаци о извршиоцу:
САЈНОС ДОО,
са седиштем у Новом Саду, Момчила Тапавице бр. 2,
ПИБ 105561258,
матични број 20413131,
кога заступа Стојанка Ињац, директор
Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, важи до међусобног
извршења уговорних обавеза.
Околоности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, у складу
са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке
(тираж), с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене
елемената на основу којих је одређена.
Остале информације: /
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Број: 10-3
Датум: 8. децембар 2017. године
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12 и 14/15 и 68/15), Позоришни музеј Војводине објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
УСЛУГА ШТАМПAЊА
ПАРТИЈА 3 – Мирослав Мики Радоњић БЕГУНЦИ ИЗ БЕЗНАЂА
РЕДНИ БРОЈ: ЈНМВ 2/2017
Назив наручиоца: Позоришни музеј Војводине
Адреса наручиоца: Нови Сад, Краља Александра 5/1
Интернет страница наручиоца: www.pmv.org.rs
Врста наручиоца: установа културе
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Предмет поступка јавне набавке мале вредности су услуге штампања
за партију 3. Мирослав Мики Радоњић БЕГУНЦИ ИЗ БЕЗНАЂА
Назив и ознака из општег речника набавке: 79810000– услуге штампања.
За радове: /
Уговорена вредност: 71.750,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора за предметну јавну
набавку је најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: Укупно је примљено 1 (једна) понуда.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена је 71.750,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 71.750,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена је 71.750,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 71.750,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани понуђач је самостално поднео понуду.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 1. децембар 2017. године
Датум закључења уговора: 8. децембар 2017. године
Основни подаци о извршиоцу:
САЈНОС ДОО,
са седиштем у Новом Саду, Момчила Тапавице бр. 2,
ПИБ 105561258,
матични број 20413131,
кога заступа Стојанка Ињац, директор
Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, важи до међусобног
извршења уговорних обавеза.
Околоности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, у складу
са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке
(тираж), с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене
елемената на основу којих је одређена.
Остале информације: /
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Број: 10-4
Датум: 8. децембар 2017. године
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12 и 14/15 и 68/15), Позоришни музеј Војводине објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
УСЛУГА ШТАМПAЊА
ПАРТИЈА 4 – Александар Милосављевић и Радослав Веснић мл.
ПОЗОРИШТЕ КАО СУДБИНА – ИЛИ ПРИЧА О ПОЗОРИШНОЈ ПОРОДИЦИ
РЕДНИ БРОЈ: ЈНМВ 2/2017
Назив наручиоца: Позоришни музеј Војводине
Адреса наручиоца: Нови Сад, Краља Александра 5/1
Интернет страница наручиоца: www.pmv.org.rs
Врста наручиоца: установа културе
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Предмет поступка јавне набавке мале вредности су услуге штампања
за партију 4. Александар Милосављевић и Радослав Веснић мл.
ПОЗОРИШТЕ КАО СУДБИНА – ИЛИ ПРИЧА О ПОЗОРИШНОЈ ПОРОДИЦИ
Назив и ознака из општег речника набавке: 79810000– услуге штампања.
За радове: /
Уговорена вредност: 89.600,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора за предметну јавну
набавку је најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: Укупно је примљено 1 (једна) понуда.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена је 89.600,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 89.600,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена је 89.600,00 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена је 89.600,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани понуђач је самостално поднео понуду.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 1. децембар 2017. године
Датум закључења уговора: 8. децембар 2017. године
Основни подаци о извршиоцу:
САЈНОС ДОО,
са седиштем у Новом Саду, Момчила Тапавице бр. 2,
ПИБ 105561258,
матични број 20413131,
кога заступа Стојанка Ињац, директор
Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, важи до међусобног
извршења уговорних обавеза.
Околоности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, у складу
са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке
(тираж), с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене
елемената на основу којих је одређена.
Остале информације: /
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Број: 10-5
Датум: 8. децембар 2017. године
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12 и 14/15 и 68/15), Позоришни музеј Војводине објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
УСЛУГА ШТАМПAЊА
ПАРТИЈА 5 – КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ 85 година Позоришта младих
РЕДНИ БРОЈ: ЈНМВ 2/2017
Назив наручиоца: Позоришни музеј Војводине
Адреса наручиоца: Нови Сад, Краља Александра 5/1
Интернет страница наручиоца: www.pmv.org.rs
Врста наручиоца: установа културе
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Предмет поступка јавне набавке мале вредности су услуге штампања
за партију 5. КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ 85 година Позоришта младих
Назив и ознака из општег речника набавке: 79810000– услуге штампања.
За радове: /
Уговорена вредност: 26.800,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора за предметну јавну
набавку је најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: Укупно је примљено 1 (једна) понуда.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена је 26.800,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 26.800,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена је 26.800,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 26.800,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани понуђач је самостално поднео понуду.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 1. децембар 2017. године
Датум закључења уговора: 8. децембар 2017. године
Основни подаци о извршиоцу:
САЈНОС ДОО,
са седиштем у Новом Саду, Момчила Тапавице бр. 2,
ПИБ 105561258,
матични број 20413131,
кога заступа Стојанка Ињац, директор
Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, важи до међусобног
извршења уговорних обавеза.
Околоности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, у складу
са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке
(тираж), с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене
елемената на основу којих је одређена.
Остале информације: /

