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1. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ  
 

На пснпву шлана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва и Пдлуке п ппкретаоу 
ппступка јавне набавке мале вреднпсти бр. 233/1 пд 18.12.2013.гпдине  
 

Нарушилац:  
ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ ИСТПРИЈУ 

 
ппзива ппнуђаше да ппднесу свпју писану ппнуду у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм 

за јавну набавку мале вреднпсти 
 „ЈНМВ- Услуга штампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13“ . 
Ппнуде се припремају и дпстављају у складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм.  
На пву јавну набавку ће се примеоивати:  
- Закпн п јавним набавкама,  
- Закпн п ппщтем управнпм ппступку,  
- Закпн п пблигаципним пднпсима,  
- Правилник п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и 
нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва,  
- Друга ппдзакпнска акта дпнета на пснпву Закпна п јавним набавкама.  
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти ппнуђаши мпгу да ппднесу самп једну ппнуду.  
У рпку за ппднпщеое ппнуде, ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на 
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.  
Нашин и местп ппднпщеое ппнуде:  
Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, дпстављају се у затвпренпј и запешаћенпј кпверти на 
адресу Нарушипца: ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ ИСТПРИЈУ“- Бепград, Трг Никпле Пащића бр.11, 
11000 Бепград, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте:  „Не птварати - ппнуда за ЈНМВ Услуга 
штампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13«, ппщтпм или лишнп. На пплеђини 
кпверте пбавезнп навести назив, адресу, брпј телефпна и факса ппнуђаша кап и име пспбе за 
кпнтакт.  

Ппследои дан рпка, пднпснп датум и сат за пријем ппнуда је 30.12.2013. гпдине у 10:00 
часпва. 

Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је пд стране ппнуђаша дпстављена нарушипцу  дп рпка 
наведенпг у претхпднпм ставу. Ппнуде кпје буду примљене накпн датума пдређенпг за 
ппднпщеое ппнуда сматраће се неблагпвременим. Све неблагпвремене примљене ппнуде 
Кпмисија за јавне набавке мале вреднпсти вратиће нептвпрене ппнуђашима са назнакпм да су 
ппднете неблагпвременп, пп прптеку рпка за слаое ппнуда.                       

 Рпк важеоа ппнуде пбавезнп се навпди у ппнуди и не мпже бити краћи пд 30 дана пд 
дана птвараоа ппнуда. 
 

Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити у прпстпријама Наручипца 30.12.2013. гпдине у 
10:15 часпва.  
 

Птвараое ппнуда пбавиће се јавнп. Јавнпм птвараоу мпгу присуствпвати пвлащћени 
представници ппнуђаша кпји мпрају имати писанп пвлащћеое (пунпмпћ), кпја се предаје Кпмисији 
пре птвараоа ппнуда.  

Нарушилац ће дпнети пдлуку п избпру најппвпљније ппнуде, акп је прибавип најмаое 
једну исправну и пдгпварајућу ппнуду.  

 
Рпк за дпнпщеое пдлуке п дпдели угпвпра је 10 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 

Пдлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће дпставити свим ппнуђашима, у рпку пд 3 дана пд дана 
дпнпщеоа Пдлуке.  
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ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ  
 
Нарушилац, ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ ИСТПРИЈУ“- Бепград, Трг Никпле Пащића бр.11, 11000 
Бепград, спрпвпди јавну набавку мале вреднпсти - „ЈНМВ- Услуга штампаоа публикација и 
рекламнпг материјала, брпј 2/13“ 

У складу са Закпнпм п јавним набавкама у ппступку избпра најппвпљније ппнуде биће 
примеоен критеријум ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЉНИЈА ППНУДА.  
 
EЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБПР ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ:  

Пцеоиваое, рангираое и избпр најппвпљнијег ппнуђаша изврщиће Кпмисија на пснпву 
следећих ппндера, шији укупни збир изнпси 100.  

Пцеоиваое и рангираое ппнуда врщиће се према следећим елементима критеријума 
екпнпмски најппвпљније ппнуде:  
 
Ред.бр.                  Елементи критеријума                                        Брпј ппндера  
   
  1.                         Ц е н а                                                                                60  
  2.                         Рпк исппруке                                                                   20    
  3.                         Референце                                                                       20  
   
 

Укупнп: 100 ппндера   
 
1. ППНУЂЕНА ЦЕНА  60 ппндера  
 

Бпдпваое ппнуђене цене ће се врщити према пднпсу најниже цене и цене из сваке 
ппнуде.  

Ппнуда са најнижпм ценпм  дпбиће максималан брпј ппндера. Брпј ппндера за укупну 
цену услуге из ппнуде псталих ппнуђаша израшунаваће се према фпрмули:  
 
ппнуда са најнижпм ценпм                            х 60 (максимални брпј ппндера)  
____________________________________ 
ппнуда за кпју се израшунава брпј ппндера  
 
 
3. РПК ИСППРУКЕ  20 ппндера  
 

Ппнуђаш кпји је предлпжип најкраћи рпк исппруке дпбија највећи брпј ппндера, пднпснп 
20 ппндера. 

 Ппнуђени рпк исппруке кап минимални прихватљиви рпк кпји не угрпжава квалитет 
исппруке не мпже бити краћи пд 5 радних дана пд дана слаоа припреме за щтампу сваке 
публикацијије из ппнуде: 

 
Пстале ппнуде ће бити ппндерисане пп следећпј фпрмули:  

 
брпј дана најкраћег предлпженпг рпка исппруке        х 20 (максимални брпј ппндера) 
_______________________________________  
брпј дана предлпженпг рпка исппруке 
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2. РЕФЕРЕНЦЕ   20 ппндера  
 

У пбзир дплазе референтне услуге щтампе коига, учбеника и брпщура за три гпдине 
(2011., 2012.  и 2013. гпдина).  

Референтнпм услугпм сматраће се услуга щтампе вреднпсти пд најмаое 2.000.000,00 
динара са урашунатим ПДВ-пм. Дпказ да су изврщене услуге су кппије рашуна. 

Ппнуђаш кпји је дпставип највећи изнпс референтних услуга дпбија максимални брпј 
бпдпва пп пвпм критеријуму, пднпснп 20 ппндера.  

Пстале ппнуде ће бити ппндерисане пп следећпј фпрмули:  
 
изнпс  дпстављених референци                    х 20 (максимални брпј ппндера) 
_____________________________  
највећи изнпс  дпстављених референци  
 
 

Ппследои дан рпка, пднпснп датум и сат за пријем ппнуда је: 30.12.2013. гпдине у 10:00 
часпва. 

Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се 30.12.2013. гпдине, у 10:15 часпва у прпстпријама 
Нарушипца у Бепграду, Трг Никпле Пащића 11, сала за састанке бр. 136, уз присуствп пвлащћенпг 
представника ппнуђаша (щтп дпказује писменим пвлащћеоем кпје урушује Кпмисији).  

Заинтереспванп лице, мпже у писанпм пблику, тражити дпдатне инфпрмације или 
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое 
ппнуде.  

Лице за кпнтакт је Младен Ацкпвић, технишки секретар Института и тп свакпг раднпг дана 
пд 8:00 дп 14:00 шаспва. Кпнтакт телефпн: 011-3398-362 
 
 
 
 
 
3. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
Предмет јавне набавке мале вреднпсти је: штампаое публикација.  

Пзнака из ппщтег решника набавке: 79823000-Услуге щтампаоа и исппруке 

 Дппунски решник: ТА01 - За коиге  
 
 
 
 
 
4. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)  
 
I ПУБЛИКАЦИЈА:  
ППЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У СРБИЈИ 1944-1945, аутпра  др Мпмшилп Павлпвић, наушнпг саветника ИСИ 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 500  
Пбим: 400 страна  
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
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II ПУБЛИКАЦИЈА: 
ЈУГПСЛПВЕНСКП ППМПРСКП ВАЗДУХППЛПВСТВП 1918-1991, аутпра др Бпјана Димитријевића, 
наушнпг саветника ИСИ, Милана Мицевскпг и Предрага Миладинпвића 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 500  
Пбим: 350 страна +80 щтампаних табака са пкп 260 фптпграфија црнп-белп 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
 
III ПУБЛИКАЦИЈА: 
СРБИ И АЛБАНЦИ НА КПСПВУ И МЕТПХИЈИ У 20. ВЕКУ 1912-1990, аутпра др Кпсте Никплића, 
наушнпг саветника ИСИ и др Срђана Цветкпвића, наушнпг сарадника ИСИ 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 300  
Пбим: 400 страна  
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
 
IV ПУБЛИКАЦИЈА: 
КРАЉЕВИНА ЈУГПСЛАВИЈА И ДУНАВ: Дунавска пплитика југпслпвенске краљевине 1918-1944, 
аутпра др Милана Гулића, наушнпг сарадника ИСИ 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 300  
Пбим: 350 страна 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
 
V ПУБЛИКАЦИЈА: 
ЂУРП ВИЛПВИЋ- пд римпкатпличкпг дп либералнпг писца: чланци, критике и пплемике 1906-
1941, аутпра др Никпле Жутића, наушнпг саветника ИСИ 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 200  
Пбим: 350 страна 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
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VI ПУБЛИКАЦИЈА: 
ЗАБПРАВЉЕНА ЕВРППСКА ЕПИЗПДА:  ЈУГПСЛАВИЈА И САВЕТ ЕВРППЕ 1949-1958, аутпра др 
Ратпмира Миликића, наушнпг сарадника ИСИ 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 300  
Пбим: 350 страна 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
 
 
VII ПУБЛИКАЦИЈА: 
РАВНА ГПРА У СВЕТЛУ И МАГЛИ. Стеван Мпљевић, аутпра др Мпмшила Павлпвића  и др Бпјана 
Димитријевића, наушних сарадника ИСИ 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 300  
Пбим: 280 страна 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
 
 
VIII ПУБЛИКАЦИЈА: 
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И БАЛКАНСКИ ЧВПР, збпрник радпва са научнпг скупа 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 500  
Пбим: 650 страна 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
 
IX ПУБЛИКАЦИЈА: 
ИСТПРИЈА 20. ВЕКА, БРПЈ 1/2014, часппис Института за савремену истприју 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 200  
Пбим: 250 страна 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
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X ПУБЛИКАЦИЈА: 
ИСТПРИЈА 20.ВЕКА, БРПЈ 2/2014, шасппис Института за савремену истприју 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 200  
Пбим: 250 страна 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
 
XI ПУБЛИКАЦИЈА: 
ИСТПРИЈА 20.ВЕКА, БРПЈ 3/2014, шасппис Института за савремену истприју 
Фпрмат: Б 5  
Тираж: 200  
Пбим: 250 страна 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
 
 
РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ: 
 
XII КАТАЛПГ 
Фпрмат: Б 6  
Тираж: 500 
Пбим: 100 страна+ 16 страна 4/4 
Материјал: коижни блпк: пфсетни 80 г ,  
Кприце: пресвлака кунстдрук 135 г, фпрзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  коижни блпк: 1/1, кприца: 4/0, фпрзец: 1/0 
Ппвез: тврди –щивенп кпнцем, рикна равна или пкругла 
Дпрада: пластификација кприца 
 
XIII РЕКЛАМНЕ КЕСЕ  
Фпрмат: 25x8x38 цм 
Тираж: 1000  
Материјал: кунстдрук 170г, памушни щоур, ринглице 
Штампа:  4/0  
Дпрада: пластификација 
 
XIV РЕКЛАМНЕ ФАСЦИКЛЕ 
Фпрмат: A4 прпщирени у преклппљенпм стаоу 
Тираж: 500  
Материјал: кунздрук 350 gr 
Штампа: 4/0 
Дпрада: пластификација , щтанцпванп 
 

Наручилац дпставља прелпмљен текст у електрпнскпј фпрми са идејним решеоем за 
илустрације кприца коиге. 
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5. УПУТСТВП ППНУЂАЦИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ  
 

Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпрају бити на српскпм језику. 
Ппнуда мпра да садржи све елементе кпји су тражени у Кпнкурснпј дпкументацији, у упутству 
ппнуђашима и евентуалнп накнаднп ппслатим дпдатним пбјащоеоима.  Ппнуда мпра да садржи и 
све дпкументе и дпказе кпје је Нарушилац тражип какп би се утврдила испуоенпст пбавезних 
услпва, пценила пзбиљнпст и квалитет ппнуде, пднпснп устанпвила квалификпванпст ппнуђаша.  
Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из Кпнкурсне 
дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или написана 
непбрисивим мастилпм, и пптписана и пверена пд стране ппнуђаша.  Ппнуђаш ппднпси ппнуду у 
затвпренпј кпверти, такп да се при птвараоу мпже прпверити да ли је затвпрена пнакп какп је 
предата, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте: „Не птварати - ппнуда за ЈНМВ- Услуга 
штампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13“. На пплеђини кпверте пбавезнп 
навести назив, адресу, брпј телефпна и факса ппнуђаша кап и име пспбе за кпнтакт.  

Ппнуда мпра да садржи пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац ппнуде, пптписан и 
пверен пбразац за пцену испуоенпсти услпва, дпказе п испуоенпсти услпва или пппуоену, 
пбразац цене са упуствпм какп да се пппуни, пптписану и пешатпм пверену изјаву, пверену и 
пптписану изјаву п независнпј ппнуди и изјаву п испуоаваоу пбавеза кпје прпизлазе из важећих 
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и защтити 
права интелектуалне свпјине, кап и пппуоен, пптписан и пверен мпдел угпвпра и трпщкпвник.  

Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни 
деп Кпнкурсне дпкументације.  

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду 
на нашин дпстављаоа са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте : 
„ Не птварати - измена, дппуна или пппзив ппнуде за ЈНМВ- Услуга штампаоа публикација и 
рекламнпг материјала, брпј 2/13“.  

Пва набавка није пбликпвана у вище ппсебних истпврсних целина (партија).  
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.  
На пснпву шлана 87. став 3. и 4. Закпна п јавним набавкама, ппнуђаш мпже да ппднесе самп 

једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у 

заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда.  
Ппнуђаш укпликп ангажује ппдизвпђаша мпра навести у ппнуди прпценат укупне вреднпсти 
набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 
ппдизвпђаша. Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 
набавке пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша (заједнишка ппнуда). Саставни деп заједнишке 
ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на 
изврщеое јавне набавке.  

Ппнуђенп дпбрп мпра у пптпунпсти пдгпварати свим захтевима Нарушипца, прецизираним 
технишким карактеристикама (спецификација).  

Валута: вреднпсти у кпнкурснпј дпкументацији и у ппнуди исказују се у динарима. Цене у 
ппнуди се исказују у динарима, без ппреза на дпдату вреднпст и са ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити ускладу са шланпм 57. 
Закпна п јавним набавкама, пднпснп тражиће пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје 
сматра мерпдавним. 

Нарушилац је дужан да:  
- пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у 
ппнуди;  
- шува кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, заинтереспваних лица и ппднпсилаца ппнуда, кап и 
ппдатке п ппднетим ппнудама, дп птвараоа ппнуда.  
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Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из 
ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.  
Ппнуђаш мпже, у писанпм пблику, на адресу нарушипца, путем е-маила (office@isi.co.rs), или 
факспм (011-3398-362) са назнакпм - „дпдатне инфпрмације / ппјащоеоа" за Кпмисију за јавну 
набавку „ЈНМВ- Услуга штампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13“ тражити пд 
нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеое у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. У пвпм слушају нарушилац је дужан да 
заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, ппщаље пдгпвпр у писанпм 
пблику и да истпвременп ту инфпрмацију пбјави на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет 
страници. Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнски није дпзвпљенп! 
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се на нашин пдређен шланпм 20. Закпна.  

Акп Нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну 
дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и 
на свпјпј интернет страници. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам 
или маое дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за 
ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда. Пп истеку 
рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује кпнкурсну 
дпкументацију.  

Рпк важеоа ппнуде пбавезнп се навпди у ппнуди и не мпже бити краћи пд 30 дана пд 
дана птвараоа ппнуда.  

Нарушилац мпже, у слушају истека рпка важеоа ппнуде, у писанпм пблику да затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка 
важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.  

Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при 
прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша 
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, схпднп шлану 93. Закпна п јавним набавкама.  
Пдлука п дпдели угпвпра у ппступку јавне набавке мале вреднпсти –„ЈНМВ- Услуга штампаоа 
публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13“дпнеће се применпм критеријума: екпнпмски 
најппвпљнија ппнуда.  

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.  

Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са најппвпљнијим ппнуђашем у рпку пд псам 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права. Акп нарушилац не дпстави 
пптписан угпвпр ппнуђашу у тпм рпку, ппнуђаш није дужан да пптпище угпвпр щтп се неће 
сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпг тпга снпсити билп какве ппследице, псим акп је 
ппднет благпвремен захтев за защтиту права. Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да 
закљуши угпвпр п јавнпј набавци, нарушилац мпже да закљуши угпвпр са првим следећим 
најппвпљнијим ппнуђашем.  

Акп је ппднета самп једна ппнуда, нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са 
ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр, у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа Пдлуке п дпдели 
угпвпра.  
 
Нашин и рпк ппднпщеое захтева за защтиту права ппнуђаша и јавнпг интереса:                       

Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје се нарушипцу. Захтев 
за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
Нарушипца, псим акп Закпнпм п јавним набавкама није другашије пдређенп. Захтев за защтиту 
права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне 
дпкументације сматраће се благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца три дана 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. Ппсле дпнпщеоа пдлуке 
п дпдели угпвпра, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд дана пријема пдлуке. 
Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији.  
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Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое 
пре истека рпка за ппднпщеое захтева, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.  
Укпликп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
Брпј рашуна на кпји ппднпсилац приликпм ппднпщеоа захтева уплаћује таксу пдређену Закпнпм:  
Рашун Бучета РС за уплату таксе брпј: 840-742221843-57  
брпј мпдела 97, ппзив на брпј 50-016  
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на наведени рашун бучета Републике Србије 
уплати таксу у изнпсу пд 40.000,00 динара.  
Републишка кпмисија је дужна да п захтеву за защтиту права пдлуши рещеоем у рпку пд 20 дана 
пд пријема уреднпг захтева за защтиту права, а најкасније у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа 
уреднпг захтева за защтиту права.  
Нарушилац је дужан да пбавести све ушеснике у ппступку п дпнетпј пдлуци Републишке кпмисије. 
 
средства финансијскпг пбезбеђеоа 
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа дпставља најппвпљнији ппнуђаш приликпм пптписиваоа 
угпвпра, и тп:  
-  БЛАНКП МЕНИЦУ - кап средствп пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла, прпписнп пптписану и 
пверену, са менишним пвлащћеоем на пппуну у висини пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без  
ПДВ. Нарушилац ће унпвшити меницу за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да Изврщилац не 
изврщава угпвпрене пбавезе на нашин и у рпкпвима предвиђеним Угпвпрпм. 
Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће враћена Изврщипцу накпн истека рпка пд 30 дана пд 
изврщеоа угпвпрених пбавеза, без примедбе Нарушипца. 
Уз пдгпварајућу меницу Изврщилац је дужан да  дпстави и следећа дпкумента: 
-прпписнп сашиоенп, пптписанп и пверенп пвлащћеое Нарушипцу за пппуоаваое и ппднпщеое 
пдгпварајуће менице надлежнпј банци у циљу наплате (менишнп пвлащћеое), 
-фптпкппију Картпна деппнпваних пптписа,   
-фптпкппију захтева за регистрацију менице, пверенпг пд стране ппслпвне банке или неки други 
дпказ да је меница регистрпвана у Нарпднпј банци Србије. 
 
Oдустајаое пд  дпделе угпвпра 

Нарушилац задржава правп да пдустане пд избпра и пбустави ппступак у слушају да јавну набавку 
треба пдлпжити збпг вище силе, недпстатка бучетских средстава (акп вреднпст најппвпљније 
ппнуде прелази изнпс распплпживих финансијских средстава) или укпликп даље спрпвпђеое 
јавне набавке није мпгуће из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се нису мпгли предвидети у 
време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, при шему ће 
нарушилацппступити у складу са шланпм 79. ЗЈН 

 
 
 
6. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  
ППНУЂАЧ МПРА ДА ПППУНИ, ППТПИШЕ И ПЕЧАТПМ ПВЕРИ ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЧИМЕ ППТВРЂУЈЕ 
ДА СУ ТАЧНИ ППДАЦИ КПЈИ СУ У ИСТПМ НАВЕДЕНИ. ППНУДА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНПМ 
САМП АКП ЈЕ ДПСТАВЉЕНА НА ПБРАСЦУ НАРУЧИПЦА 
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П П Н У Д А 

за јавну набавку мале вреднпсти  
„ЈНМВ- Услуга щтампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13". 

 
 
 

1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  (правнп лице)  
 

 
Назив  
(скраћенп ппслпвнп име)  

 

Пунп ппслпвнп име:  
 
 

Правни пблик:  
 
 

Седищте:  
 
 

Адреса седищта:  
 
 

Шифра делатнпсти:  
 
 

Назив делатнпсти:  
 
 

Матишни брпј:  
 
 

ПИБ:  
 
 

Назив банке:  
 
 

Брпј рашуна кпд банке:  
 
 

Телефпн:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Е-маил адреса:  
 
 

Име и презиме пвлащћенпг лица за 
пптпис угпвпра:  
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2) ППДАЦИ П ТПМЕ ДА ЛИ СЕ ППНУДА ППДНПСИ САМПСТАЛНП ИЛИ КАП 
     ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА ИЛИ КАП ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 
Ппнуда се ппднпси (запкружити):  
 
 - сампсталнп 
 - кап заједнишка ппнуда 
 - кап ппнуда са ппдизвпђашем 
 
 
 
3) РПК ВАЗЕОА ППНУДЕ ИЗРАЗЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВАРАОА 
     ППНУДА____________________.  
 
 
 
 
 
4) ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
 

Укупна цена услуге без ПДВ   

Укупна цена услуге са ПДВ   

Рпк исппруке   

Рпк плаћаоа   

Пбим ангажпваоа ппдизвпђаша (%)   

 
 
 
 
 
 
 
 

           Датум: ________________ Ппнуђач 
  
           Местп. ________________                                            М.П. __________________________ 

 (пптпис пвлащћенпг лица) 
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П П Н У Д А 

за јавну набавку мале вреднпсти  
„ЈНМВ- Услуга щтампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13". 

 
 
 

1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  (предузетник)  
 
 
Назив  
(скраћенп ппслпвнп име)  

 

Пунп ппслпвнп име:  
 
 

Правни пблик:  
 
 

Седищте:  
 
 

Адреса седищта:  
 
 

Шифра делатнпсти:  
 
 

Назив делатнпсти:  
 
 

Матишни брпј:  
 
 

ПИБ:  
 
 

Назив банке:  
 
 

Брпј рашуна кпд банке:  
 
 

Телефпн:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Е-маил адреса:  
 
 

Име и презиме пвлащћенпг лица за 
пптпис угпвпра:  
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2) ППДАЦИ П ТПМЕ ДА ЛИ СЕ ППНУДА ППДНПСИ САМПСТАЛНП ИЛИ КАП 
   ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА ИЛИ КАП ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 
Ппнуда се ппднпси (запкружити):  
 
 - сампсталнп 
 - кап заједнишка ппнуда 
 - кап ппнуда са ппдизвпђашем 
 
 
3) РПК ВАЗЕОА ППНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВАРАОА 
     ППНУДА____________________.  
 
 
 
 

4) ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
 

Укупна цена услуге без ПДВ   

Укупна цена услуге са ПДВ   

Рпк исппруке   

Рпк плаћаоа   

Пбим ангажпваоа ппдизвпђаша (%)   

 
 
 

                                  
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 

          Датум: ________________  
             Ппнуђач 
          Местп. ________________                                            
                                                                                                             М.П. ________________________ 

 (пптпис пвлащћенпг лица) 
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5) ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ (правнп лице)  
 
 
 
Назив  
(скраћенп ппслпвнп име)  

 

Пунп ппслпвнп име:  
 
 

Правни пблик:  
 
 

Седищте:  
 
 

Адреса седищта:  
 
 

Шифра делатнпсти:  
 
 

Назив делатнпсти:  
 
 

Матишни брпј:  
 
 

ПИБ:  
 
 

Назив банке:  
 
 

Брпј рашуна кпд банке:  
 
 

Телефпн:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Е-маил адреса:  
 
 

Име и презиме пвлащћенпг лица за пптпис 
угпвпра:  

 

 
 
 
 
 
 
           Датум: ________________  
                                                                                                                                                      Ппнуђач 
           Местп. ________________                                            
                                                                                                                             М.П.  _______________________ 

 (пптпис пвлащћенпг лица) 
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5) ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ (предузетник)  
 
 
 

Назив  
(скраћенп ппслпвнп име)  

 

Пунп ппслпвнп име:  
 
 

Правни пблик:  
 
 

Седищте:  
 
 

Адреса седищта:  
 
 

Шифра делатнпсти:  
 
 

Назив делатнпсти:  
 
 

Матишни брпј:  
 
 

ПИБ:  
 
 

Назив банке:  
 
 

Брпј рашуна кпд банке:  
 
 

Телефпн:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Е-маил адреса:  
 
 

Име и презиме пвлащћенпг лица за пптпис 
угпвпра:  

 

 
 
 
 
 
 
          Датум: ________________  
             Ппнуђач 
          Местп: ________________                                            
                                                                                                                                М.П.  ______________________ 

 (пптпис пвлащћенпг лица) 
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7. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП 
СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

 
7.1  Пбавезни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени су шланпм 75. став 1. 
Закпна и у складу са наведеним шланпм ппнуђаш мпра дпказати: 

 
1) Услпв: Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар. 
2) Услпв: Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре; 
3) Услпв: Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда; 
4) Услпв: Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу                                       
са прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји. 
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, правнп лице кап 
ппнуђаш, дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 
1) Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп Извпд из регистра 
надлежнпг Привреднпг суда; 
2) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежнпг суда и надлежне пплицијске 
управе Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв закпнски заступник није 
псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није 
псуђиван за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
3) Пптврда Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није регистрпванп, да му је 
кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти; 
4) Увереоа Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда; 
Дпказ из таш. 2), 3) и 4) не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
Дпказ из ташка 3) пвпг шлана мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое 
ппнуда. 

Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, предузетник кап 
ппнуђач, дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 

1) Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп Извпд из пдгпварајућег 
регистра; 
2) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре; 
3) Пптврда Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није регистрпванп, да му је 
кап привреднпм субјекту изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти; 
4) Увереоа Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда; 
Дпказ из. таш. 2), 3) и 4) не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
Дпказ из ташка 3) мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
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7.2 Дпдатни услпви: 

 
Дпдатни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени су шланпм 76. Закпна и у 
складу са наведеним шланпм ппнуђаш правнп лице и предузетник мпра дпказати: 

 
5) Услпв: да распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм -пстварен укупан прпмет 
за 2012. гпдину пд минималнп 3.000.000,00 динара. 
6) Услпв: да распплаже неппхпдним технишким капацитетпм – да има пптребне мащине за 
пбаљаое услуге щтампаоа и да има најмаое једнп дпставнп впзилп за исппруку предмета 
јавне набавке.  
7) Услпв:  да ппнуђаш ппседује Сертификат п стандарду ISO  9001. 
8) Услпв: да распплаже неппхпдним кадрпвским капацитетпм – да има најмаое 10                                              
( десет )  заппслених лица за пбављаое услуге кпја је предмет јавне набвке. 
 
Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, ппнуђаш, дпказује     
дпстављаоем следећих дпказа: 
5) Пверена кппија  Извещтаја п Бпнитету за 2012. гпдину (БПН-ЈН) кпји издаје Агенција за 
привредне регистре. 

              6) пверена листа пснпвних средстава  и кппије сапбраћајне дпзвпле за дпставнп впзилп. 
7) пверена кппија Сетификата п стандарду ISO  9001. 
8) Кппије Пбрасца на пбавезнп спцијалнп псигураое (М пбразац). 

  
 Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су 
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране 
надлежних пргана те државе. Акп ппнуђаш није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку 
за ппднпщеое ппнуде, збпг тпга щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити 
издата пп прпписима државе у кпјпј ппнуђаш има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи 
пдгпварајући дпказ за тп, нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да накнаднп дпстави тражена 
дпкумента у примеренпм рпку. Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају 
дпкази из шлана 77. пвпг закпна, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану 
изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или 
управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. 
 Укпликп ппнуђаш не дпстави све напред наведенп, ппнуда ће се сматрати 
неприхватљивпм. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља захтеване дпказе, а ппсебнп не пне кпји су јавнп 
дпступни на интернет страницама надлежних пргана.  

  
 7.3 Услпви кпје мпра да испуни ппдизвпђаш у складу са шланпм 80. Закпна 

 Укпликп ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, дужан је да за ппдизвпђаша                                                 
у ппнуди дпстави изјаву да распплаже дпказима п испуоенпсти услпва кпји су 
наведени ппд 4.1. (услпви 1, 2, 3 и 4). 
 7.4 Услпви кпје мпра да испуни сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша у складу са шланпм 81. 
Закпна.Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни услпве кпји су наведени ппд 
4.1. (услпви пд 1, 2, 3 и 4) и да дпстави изјаву да распплаже дпказима п испуоенпсти 
услпва, дпк пстале услпве испуоавају заједнп. 
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ПБРАЗАЦ 

У ппступку дпделе за јавну набавку мале вреднпсти  
„ЈНМВ- Услуга щтампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13" 

испуоенпст услпва из шлана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама, ппнуђаш дпказује дпстављаоем 
следећих дпказа уз ппнуду 

 

 Р. 
бр.  

Услпви из шлана 75. и 76. ЗЈН  Дпкази из шлана 77. 
ЗЈН  

Испуоенпст услпва 

1.  Регистрпван је кпд надлежнпг 
пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар.  

Извпд из регистра 
надлежнпг пргана.  Да Не 

2.  Пн и оегпв закпнски заступник није 
псуђиван на некп пд кривишних 
дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван 
за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна делапрптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре.  

Пптврде надлежнпг 
суда.  

Да Не 

3.  
 

Није му изрешена мера забране 
пбављаоа делатнпсти, кпја је на 
снази у време пбјављиваоа 
пднпснп слаоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда.  

Пптврде надлежнпг 
суда или надлежнпг 
пргана за регистрацију 
привредних субјеката.  

Да Не 

4.  Измирип је дпспеле ппрезе, 
дппринпсе и друге јавне дажбине у 
складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има 
седищте на оенпј теритприји.  

Пптврде надлежнпг 
ппрескпг пргана и 
прганизације за 
пбавезнп спцијалнп 
псигураое или 
пптврде надлежнпг 
пргана да се ппнуђаш 
налази у ппступку 
приватизације.  

Да Не 

5.  Распплаже неппхпдним 
финансијским  капацитетпм.  

Извещтаја п Бпнитету 
за 2012. гпдину (БПН-
ЈН) 

Да Не 

6. Распплаже неппхпдним технишким 
капацитетпм. 

Пверена листа 
пснпвних средстава  и 
кппије сапбраћајне 
дпзвпле за дпставнп 
впзилп 

Да Не 

7. да ппнуђаш ппседује Сертификат п 
стандарду ISO  9001.  

Пверена  кппија 
Сетификата  ISO  9001 
 

Да Не 

8. да распплаже неппхпдним 
кадрпвским капацитетпм 

Кппије Пбрасца на 
пбавезнп спцијалнп 
псигураое  
( М пбразац) 

Да Не 
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НАППМЕНА: Испуоенпст услпва утврђених кпнкурснпм дпкументацијпм, ппнуђач мпже 
да дпказује писанпм изјавпм датпм ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм 
пдгпвпрнпшћу у складу са чланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени 
гласник РС", бр. 124/2012).  

 
 
 Пбразац изјаве из претхпднпг става чини саставни елеменат кпнкурсне 
дпкументације. Пптребнп је запкружити да/не кпји пптврђује да ли испуоава наведене услпве 
или не испуоава. У случају да ппнуђач дпстави писану изјаву схпднп наведенпм члану, није у 
пбавези да дпставља дпказе из члана 75. и 76. Закпна, псим дпкумента тачке 5) и 7) чију 
фптпкппију ппнуђач дпставља уз ппнуду! 
 

У складу са чл. 79 Закпна п јавним набавкама, укпликп је ппнуђач дпставип изјаву из 
чл.77.ст.4 Закпна, наручилац мпже пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд 
ппнуђача ,  чија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија да дпстави на увид пригинал или пверену 
кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. 
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8. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПП ЧЛАНУ 77. СТАВ 4. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС", БР. 124/2012) П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА УТВРЂЕНИХ 

КПНКУРСНПМ ДПКУМЕНТАЦИЈПМ 
НАППМЕНА: ИЗЈАВА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНПМ САМП АКП ЈЕ ДПСТАВЉЕНА НА ПБРАСЦУ 

НАРУЧИПЦА КПЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕП КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ. 
 

Назив ппнуђаша (скраћенп име):  

Правни пблик:  

Седищте ппнуђаша:  

Адреса седищта:  

Пунп ппслпвнп име ппнуђаша:  

Матишни брпј  

ПИБ:  
 
На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/2012)  
ППНУЂАЧ:__________________________________________________________________________  
из: _______________________________________________________________________________  
улица: _________________________________брпј:_________________________________________  
даје ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу:  
 
 

ИЗЈАВУ 

 
Ппнуђаш__________________________________________________ из _________________ 
Улица_________________________________,са матишним брпјем _______________,  
испуоава   све   услпве   утврђене   кпнкурснпм   дпкументацијпм   за   „ЈНМВ- Услуга щтампаоа 
публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13", нарушипца Института за савремену истприју и тп: 
 
1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
  
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре;  
  
3) да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа, пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда; 
  
4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе кад има седищте на оенпј теритприји; 
 
5 ) да распплаже неппхпдним технишким капацитетпм – да има пптребне мащине за пбаљаое 
услуге щтампаоа и да има најмаое једнп дпставнп впзилп за исппруку предмета јавне набавке; 
 
6)  да распплаже неппхпдним кадрпвским капацитетпм – да има најмаое десет заппслених лица 
за пбављаое услуге кпја је предмет јавне набавке. 

 

         Датум: ________________  
             Ппнуђач 
          Местп: ________________                                            
                                                                                                                      М.П.  ______________________ 

 (пптпис пвлащћенпг лица) 
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9) ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

у ппступку дпделе угпвпра за јавну набавку мале вреднпсти  
„ЈНМВ- Услуга щтампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13“ 

Институт за савремену истприју 
 

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Р. 
бр. 

ППИС УСЛУГЕ 
 

ЈЕДИН.
МЕРЕ 

КПЛИЧИ
НА 

ЦЕНА ПП 
ЈЕД. МЕРЕ 

СА ПДВ-ПМ 

УКУПАН 
ИЗНПС ЗА 
ППТРЕБНУ 
КПЛИЧИНУ 
БЕЗ ПДВ-А 

УКУПАН 
ИЗНПС ЗА 
ППТРЕБНУ 
КПЛИЧИНУ 
СА ПДВ-пм 

1. 
 
 

Штампа публикације 
ППЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У СРБИЈИ 

1944-1945 
кпмад 500 

 
  

2. 
 
 

Штампа публикације 
ЈУГПСЛПВЕНСКП ППМПРСКП 

ВАЗДУХППЛПВСТВП  
1918-1991 

кпмад 500 

 

  

 
3. 
 

Штампа публикације 
СРБИ И АЛБАНЦИ НА КПСПВУ 

И МЕТПХИЈИ У 20. ВЕКУ  
1912-1990 

кпмад 300 

 

  

4. 
 

Штампа публикације 
КРАЉЕВИНА ЈУГПСЛАВИЈА И 
ДУНАВ: Дунавска пплитика 
југпслпвенске краљевине  

1918-1944 

кпмад 300 

 

  

5. 

Штампа публикације 
ЂУРП ВИЛПВИЋ 

- пд римпкатпличкпг дп 
либералнпг писца: чланци, 

критике и пплемике 1906-1941 

кпмад 200 

 

  

6. 

Штампа публикације 
ЗАБПРАВЉЕНА ЕВРППСКА 
ЕПИЗПДА:  ЈУГПСЛАВИЈА И 
САВЕТ ЕВРППЕ 1949-1958 

кпмад 300 

 

  

7. 
Штампа публикације 

РАВНА ГПРА У СВЕТЛУ И 
МАГЛИ. Стеван Мпљевић 

кпмад 
300 

 
  

8.  

Штампа публикације 
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И 

БАЛКАНСКИ ЧВПР, 
збпрник радпва са научнпг 

скупа 

кпмад 500 

 

  

9. 
 

Штампа публикације 
Часппис 

ИСТПРИЈА 20. ВЕКА, 
 БРПЈ 1/2014 

кпмад 200 

 

  

10. 
 

Штампа публикације 
Часппис 

ИСТПРИЈА 20. ВЕКА, 
 БРПЈ 2/2014 

кпмад 200 
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Упутствп за пппуоаваое пбрасца: 
Кплпна 5:- Уписати цену пп јединици мере без ПДВ-а 
Кплпна 6:- Уписати цену пп јединици мере са ПДВ-пм 
Кплпна 7: - Уписати укупну цену  без ПДВ за тражени брпј кпмада из кплпне 3  
Кплпна 8: - Уписати укупну цену  са ПДВ за тражени брпј кпмада из кплпне 3 
Ред УКУПНП - Уписати збир укупних цена са и без ПДВ ставки 1, 2, 3 и 4  у ппљима за тп 
предвиђеним. 
Наппменe: 

 Прихватљива ппнуда мпра да садржи  цене за све ппзиције какп је  предвиђенп у табели  

 У цену мпрају бити урашунати сви трпщкпви,  цена мпра бити исказана у динарима 
 
 
 
 
 
 
      Датум: ________________  
             Ппнуђач 
      Местп: ________________                                            
                                                                                                                           М.П.  ________________________ 

 (пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

11. 

Штампа публикације 
Часппис 

ИСТПРИЈА 20. ВЕКА, 
 БРПЈ 3/2014 

кпмад 200 

 

  

12. 
 

КАТАЛПГ 
 

кпмад 500 
 

  

13. 
 

РЕКЛАМНА КЕСА 
 

кпмад 1000 
 

  

14. 
 

РЕКЛАМНА ФАСЦИКЛА 
 

кпмад 500 
 

  

 УКУПНП: 
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10. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ ПРЕМА ЧЛАНУ 26. ЗАКПНА П  
ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС", БР. 124/2012)  
НАППМЕНА: ИЗЈАВА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНПМ САМП АКП ЈЕ ДПС ТАВЉЕНА НА ПБРАСЦУ 
НАРУЧИПЦА КПЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕП КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ.  
 
 

Назив ппнуђаша (скраћенп име):  

Правни пблик:  

Седищте ппнуђаша:  

Адреса седищта:  

Пунп ппслпвнп име ппнуђаша:  

Матишни брпј  

ПИБ:  

 
 

На пснпву шлана 26. став 6. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/2012)  
ППНУЂАЧ:__________________________________________________________________________  
из: _______________________________________________________________________________  
улица: _________________________________брпј:_________________________________________  
даје ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу:  

 
 

И З Ј А В У  
 
Да ппнуду даје независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

 
 
 
 
      Датум: ________________  
             Ппнуђач 
      Местп: ________________                                            
                                                                                                                           М.П.  ______________________ 

 (пптпис пвлащћенпг лица) 
                                                      

 
 

 
 
 
 Наппмене: 
 Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да 

пбразац пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача 
мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и пверити печатпм 
пбразац. 
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11. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПП ЧЛАНУ 92. СТАВ 6. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС", БР. 124/2012)  
НАППМЕНА: ИЗЈАВА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНПМ САМП АКП ЈЕ ДПСТАВЉЕНА НА ПБРАСЦУ 
НАРУЧИПЦА КПЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕП КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ.  
 
 
 

Назив ппнуђаша (скраћенп име):  

Правни пблик:  

Седищте ппнуђаша:  

Адреса седищта:  

Пунп ппслпвнп име ппнуђаша:  

Матишни брпј  

ПИБ:  

 
 
 
На пснпву шлана 92. став 6. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/2012)  
ППНУЂАЧ:____________________________________________________________________  
из: ___________________________________________________________________________  
улица: ________________________брпј:____________________________________________  
даје ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу:  
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Да испуоава пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 

услпвима рада, защтити живптне средине и защтити права интелектуалне свпјине. 
 
 
 

      Датум: ________________  
                Ппнуђач 
      Местп: ________________                                            
                                                                                                                           М.П.  ______________________ 

 (пптпис пвлащћенпг лица) 
                                                      

 
 

 
 
 Наппмене: 
 Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да 

пбразац пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача 
мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и пверити печатпм 
пбразац. 
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12. МПДЕЛ УГПВПРА* 

(*ппнуђаш пппуоава, пптписује и пешатира мпдел угпвпра у знак сагласнпсти са истим) 
 
 

Закљушен између: 
 
ИНСТИТУТА ЗА САВРЕМЕНУ ИСТПРИЈУ, Трг Никпле Пащића 11, Бепград, кпју заступа директпр 
прпф. др Мпмшилп Павлпвић, щифра делатнпсти:7220, Матишни брпј: 07010966, ПИБ: 100120874, 
текући рашун: 840-42723-96, Управа за трезпр РС (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране, 
и 
________________________________________ (навести пун назив предузећа, адресу, седищте) 
______________________________________ (име лица кпје заступа фирму)___________(щифра 
делатнпсти),_____________( матишни брпј)______________,(ПИБ), __________________(текући 
рашун) (у даљем тексту: извршилац услуга) с друге стране. 
 
НАППМЕНА: Услушају да изабрани ппнуђаш наступа са ппдизвпђашем, пднпснп кап                                                                                                                                                     
ппнуђашем из групе ппнуђаша, у угпвпру ће бити наведени назив ппдизвпђаша, пднпснп ппнуђаша 
из групе ппнуђаша 

 
 

Члан 1. 
Угпвпрне стране сагласнп утврђују да предмет пвпг правнпг ппсла  шини набавка услугa               
„ЈНМВ- Услуга щтампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13“ за 2013. гпдину, све у 
ппступку јавне набавке мале вреднпсти, а на пснпву усвпјене ппнуде, брпј ______________ пд  
___________.  гпдине, кпја шини саставни деп угпвпра и тп: 
 

Члан 2. 
Нарушилац се пбавезује да ппнуђашу за услуге из шлана 1. пвпг Угпвпра исплати цену пд  
____________________дин. без ПДВ-а, тј._________________________дин. са ПДВ-пм за 
пдгпварајући тираж на нашин и према ценама датим у ппнуди за сваку публикацију, у рпку пд 
___________дана пд дана предаје пдщтампанпг материјала, на рашун брпј: 
_______________________кпји се впди кпд_________________________________банке.   
 

Члан 3. 
Угпвпрне стране су сагласне да ће цена услуге из шлана 2. Угпвпра бити фиксна тпкпм важеоа 
угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из каквих разлпга. 

 
Члан 4. 

Нарушилац се пбавезује да ће прекп уређивашкпг пдбпра, материјал за щтампаое дпставити 
ппнуђашу са спецификацијпм и нумерацијпм материјала кпји ће се щтампати.  
Изврщилац услуге гарантује Нарушипцу да ће щтампаое изврщити искљушивп у складу са 
захтевима из кпнкурсне дпкументације и прихваћене ппнуде и псталим услпвима кпји важе за пву 
врсту услуге.  
 

Члан 5. 
Квантитативни и квалитативни пријем  исппруке изврщиће пвлащћенп лице кпд Нарушипца, 
приликпм сваке исппруке. 
Пснпв за плаћаое представљаће фактуре на кпјима ће бити наведен брпј јавне набавке, и кпје ће 
бити пптписане и пверене пд стране пвлащћенпг лица у свпјству представника Нарушипца из шлана 
6. Угпвпра, са кпјим ће Ппнуђаш сарађивати. 

 
 



Page 28 of 30 
 

 
Члан 6. 

Угпвпрпм нарушилац преузима следеће пбавезе: 
1. уреднпг и благпвременпг дпстављаоа прелпмљенпг текстa публикација у електрпнскпј 

фпрми са идејним рещеоем за илустације кприца, 
2. уреднпг и у рпку  испуоеоа пбавезе плаћаоа цене за изврщене услуге из шлана 2. угпвпра, 
3. благпвременпг пбавещтаваоа п прпмени динамике дпстављаоа прелпмљених текстпва 

публикација у питаоу,  
4. именпваое пвлащћенпг представника са сарадоу са изврщипцем услуга, 
5. пријема дпбара и услуга, 
6. мпже да врщи кпнтрплу квалитета дпбара у билп кпје време и без претхпдне најаве кпд 

независне специјализпване институције, а кпд евентуалнпг пдступаоа пд угпвпренпг 
квалитета трпщкпве анализе снпси прижалац услуге. 

7. наплатити Бланкп меницу за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да Изврщилац не                                                                                                                                                                                                                                                         
изврщава угпвпрене пбавезе на нашин и у рпкпвима предвиђеним Угпвпрпм и исту вратити 
Изврщипцу накпн истека рпка пд 30 дана пд изврщеоа угпвпрених пбавеза, без примедбе 
Нарушипца. 

 
Члан 7. 

Угпвпрпм изврщилац услуге се пбавезује да: 
1. испуоава пбавезе у складу са угпвпреним пбавезама, пп нашелу дпбрпг привредника,  
2. нарушипцу благпвременп, у најкраћем мпгућем рпку, изврщи исппруку пдщтампаних 

примерака публикација у питаоу, да исппруку дпбара изврщи дп магацина нарушипца, 
3. пбезбеди гарантни рпк на пружене услуге у трајаоу пд ___________________. 
4. сарађује са струшним службама Нарушипца, 
5. благпвременп врщи издаваое фактура ппсебнп за сваку публикацију  кап пснпв плаћаоа 

пд стране нарушипца, 
6. назнаши брпј пвпг угпвпра на свакпј издатпј фактури, 
7. прима уплате пп исппстављаоу предрашуна 
8. приликпм пптписиваоа угпвпра преда нарушипцу -  БЛАНКП МЕНИЦУ - кап средствп 

пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла, прпписнп пптписану и пверену, са менишним 
пвлащћеоем на пппуну у висини пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без  ПДВ. 
Уз пдгпварајућу меницу Изврщилац је дужан да дпстави и следећа дпкумента: 
-прпписнп сашиоенп, пптписанп и пверенп пвлащћеое Нарушипцу за пппуоаваое и 
ппднпщеое пдгпварајуће менице надлежнпј банци у циљу наплате (менишнп пвлащћеое), 
-фптпкппију Картпна деппнпваних пптписа,   
-фптпкппију захтева за регистрацију менице, пверенпг пд стране ппслпвне банке или неки 
други дпказ да је меница регистрпвана у Нарпднпј банци Србије. 

 
Члан 8. 

Угпвпрне стране ппсебнп утврђују пбавезу изврщипца услуга да пдгпвара за материјалне 
недпстатке и скривене мане дпбара,  кпје када се устанпве пд стране нарушипца, билп кпнтрплпм 
квалитета, билп у неппсреднпј примени, пбавезују да буду замеоене пд стране изврщипца услуге 
у целпсти пп врсти и кплишини, или да се за оихпву вреднпст умаои исппстављени предрашун 
нарушипцу. 

Члан 9. 
Угпвпрне стране су сагласне да се квантитативан пријем дпбара врщи пд стране нарушипца у 
мпменту пријема дпбара (пп врсти и кплишини), а у слушају да исппрушена дпбра не пдгпварају пп 
угпвпренпм квалитету, нарушилац изврщи рекламацију. 
Нарушилац је пбавезан да рекламацију из става 1. пвпг шлана дпстави изврщипцу услуге 
благпвременп накпн пријема исппруке, а укпликп изврщилац услуге пп истпј не ппступи у 
наредних 7 (седам) дана, нарушилац има правп да се за оихпву вреднпст умаои исппстављени 
предрашун нарушипцу. 
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Члан 10. 
 

Угпвпрне стране задржавају правп раскида угпвпра, псим наступаоа вище силе, у писанпј фпрми, 
са  раскидним рпкпм пд 30 (тридесет) дана. 

 
Члан 11. 

Угпвпр се закљушује на пдређенп време, у трајаоу пд 6  месеци рашунајући пд дана пптписиваоа, 
а на све пднпсе кпји нису регулисани пдредбама угпвпра, неппсреднп се примеоују важећи 
прпписи. 

Члан 12. 
У слушају сппра, надлежан је Привредни суд у Бепграду. 

 
Члан 13. 

Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа, пд када ппшиое тећи оегпва примена. 
 

Члан 14. 
Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) идентишних,  уреднп пптписаних и пверених примерка, пд кпјих 
нарушилац задржава 4 (шетири), а изврщилац услуге 2 (два) примерка. 
 
 
 
 

              За изврщипца услуге 
 

         _____________________________, 
                      Директпр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         За нарушипца 
 

             ______________________________ 
            Прпф. др Мпмшилп Павлпвић  

          Директпр 
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13. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 

 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ [навести назив 
ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели: 

 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп 

 

 

 

 

 
      Датум: ________________  
                Ппнуђач 
      Местп: ________________                                            
                                                                                                                           М.П.  ______________________ 

 (пптпис пвлащћенпг лица) 
                                                      

 


