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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2387/1 од 

19.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2387/2 од 

19.06.2017. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуга –  штампање материјала за образовање и рекламног 

материјала 

 
Број јавне набавке 18/2017 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Техничка спецификација предмета јавне набавке 5 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

11 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 18 

VI Образац понуде 27 

VII Модел уговора 37 

VIII Образац трошкова припреме понуде 41 

IX Образац изјаве о независној понуди 42 

X Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из 

важећих прописа 

43 

XI Образац изјаве понуђача о финансијском средству 

обезбеђења уговора 

44 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи укупно 44 странe.  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Универзитет у Београду – Економски факултет  

Адреса: Каменичка 6, 11000 Београд 

Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs 

Врста наручиоца: високошколска установа 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 18/2017 је набавка услуга - штампање материјала за образовање и 

рекламног материјала. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

4. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Особa за контакт: Шошкић Зоран, дипл. правник  

е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуга – штампање материјала за 

образовање и рекламног материјала, за потребе Економског факултета Универзитета у 

Београду, у свему према дефинисаним техничким  спецификацијама. 

Техничке спецификације су дефинисане у поглављу III конкурсне документације. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

22820000 - обрасци 

22830000 – школске вежбанке 

22462000 – рекламни материјал 

 

2. Партије 
Ова набавка није обликована у више партија. 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

Предмет јавне набавке су услуге припреме за штампу и штампање материјала за 

образовање и рекламног материјала, по следећој спецификацији: 

 

 

 

Р. бр. 

 

ОПИС 

1. Фасцикла са логом факултета 

(штампа 4/0 офсет, 1/0 пластификација мат, склопива, испоручује се 

склопљена, шлајфирано по десет комада, спаковано у кутије. Папир 330гр 

симбол кард, једна фасцикла из Б2, склопљена фасцикла је за материјал 

формат А4 папира. 

2. Кеса са логом факултета 

(формат 230x340x90мм, папир 170гр кунздрук, штампа офсет 4/0, 1/0 мат 

пластификација, ручка од памучног канапа, паковане у кутије) 

3. Блок (свеска) Б5 са логом факултета 

(165x235мм, корица 4/0, 1/0 мат пластификација, 350 гр кунздрук, књижни 

(унутаршњи) блок 90гр офсетна, 1/1 офсет, обим 80 листова, спирални 

повез, шлајфирано по десет комада, спаковано у пакете по 50 комада у 

непромочиви натрон 

4. Блок (свеска) Б5 са логом факултета 

 
(165x235мм, корица 4/0, 1/0 мат пластификација, 350 гр кунздрук, књижни 

(унутаршњи) блок 90гр офсетна, 1/1 офсет, обим 40 листова, спирални 

повез, шлајфирано по десет комада, спаковано у пакете по 50 комада у 

непромочиви натрон) 

5. Пластична оловка  са логом факултета 
(Гридо или одговарајуће; брендирање оловака у једној боји тампон 

штампа) 

 

6. 
Метална хемијска оловка са логом факултета 

(Метална хемијска оловка, штампа у једној боји) 

 

 

 

7. 

Свеске са логом факултета 

(формат 195x210мм, обим 60 листова, корице 350гр кунздрук, 4/4, 1/0 мат 

пластификација, листови 90гр офсетна, штампа 1/1, спирални повез на 

195мм) 

8. Брошура 

(формат 210x150мм, односно 150x210, обим 24 стране, папир 150гр 

кунздрук, штампа 4/4, повезивање кламером, савијање, обрезивање, 

шлајфирано по 50 комада, паковано у пакете од непромочивог натрона) 
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9. 

Брошура 2 
(Формат 215x205мм, обим 48 страна плус корице, тврде повез, корице 

300гр мат кунздрук , штампа 4/4, 1/0 мат пластификација, папир 150гр 

кунздрук, штампа 4/4, 1/1 мат лак, повезивање кламером, савијање, 

обрезивање, биговање корица, шлајфирано по 50 комада, паковано у 

пакете од непромочивог натрона) 

 

 

10. 

Блок А5 са логом факултета 
(А5, колор 4/4 корица 350кунздрук, лакирано 1/1 мат ВД лак, књижни блок 

90гр офсетни, штампа листова 1/1, 80 страна, лепљено на биндеру, по 

краћој страни) 

 

 

 

 

11. 

 

Блок А4 са логом факултета 

(А4, колор 4/4 корица 350гр кунздрук, плус лакирано 1/1 мат ВД лак, 

књижни блок 90гр офсетни, штампа листова 1/1, 80 страна, лепљено на 

биндеру, по краћој страни) 

 

  

 

 

 

12. 

Роковник Б5 са логом факултета 
(16табака Б2, иберциг 170гр  кунздрук штампан у офсету 5/0 плус сјајна 

пластификација, штампа табака 1/1 сребро,  форзец 170гр офсет, показна 

трака, шивен, тврди повез, округла рикна, капитал бели, свака страна 

брендирана са логом факултета, 

32 стране од укупног обима су различите штампане 1/1 сребро, са 

календаром за текућу и наредну годину, шлајфирано по 5 комада, 

паковано у пакете по десет комада у непромочиви натрон) 

13. Меморандум 
(4/0 штампа офсет, папир 120гр офсетни, А4, пакети по 500 комада) 

14. Меморандум (уверење) 
4/0 штампа офсет, папир Conquerror Laid White или одговарајући 100гр А4, 

4/0, пакети по 500 комада 

 

15. 
Постер Б2 

(Постер 50x70цм, 4/0, штампа на постер папиру 200гр) 

 

 

16. 

 

Постер Б1 
(Постер 100x70цм, 4/0, штампа на постер папиру 200гр) 

 

17. 
 

Постер Б2 

(Постер 50x70цм, 4/0, штампа на постер папиру 120гр) 

 

 

18. 
Диплома А4 са уштампавањем личних података 

(Папир: Conquerror Laid White или одговарајући 300гр, штампа офсет 4/0, 

уштампавање дигитално) 



7/44  

 

 

19. 
 

Диплома А3 са уштампавањем личних података 
(Папир: Conquerror Laid White или одговарајући, 300гр, штампа офсет 4/4, 

уштампавање дигитално, биговање) 

20. Визит карте 
(штампа 4/4, 9x5цм, 350гр мат кунздрук, 1/1 мат пластификација, 

спаковано у пакете по 100 комада 

 

21. 
Радна свеска за писмени задатак 

(21x29.5цм (42x29.5цм отворена), офсетна 90гр хартија, 16 страна, штампа 

2/2, повез кламован, обрезана на формат, шлајфирано по 100 комада, 

паковано у пакете по 200 комада у непромочиви натрон) 

 

22. 
 

Сертификат 
(А4, 4/0 штампа 300гр кунздрук, папир, уштампавање имена и назива 

курса дигитално) 

 

 

 

 

 

 

23. 

Џепни планер 
(формат 8x15цм, обим 68 листа, 3 датума на један лист, календар за текућу 

и наредну годину, иберциг кунздрук 170гр штампа офсет 5/0 са сјајном 

пластификацијом, форзец 170гр офестни , показна трака, повез тврд, 

шивено, округла рикна, књижни блок 80гр офсетна, штампа 2/2,  

шлајфирано по 10 комада, спаковано у пакете у непромочиви натрон) 

 

 

24. 

Календар 33x48цм 

(обим 13 листова, папир 170гр кунздрук мат, штампа 4/4, спирала на 33цм 

са закачком, ојачање лепенка дебљине 2мм 33x3цм у делу ношења 

календара) 

 

25. 
Календар 48x68цм 

(обим 13 листова, папир 170гр кунздрук мат, штампа 4/4, спирала на 33 цм 

са закачком, ојачање лепенка 2мм дебљине 48x3цм у делу ношења 

календара) 

 

 

26. 
Флајер 

(А4, савијен на два превоја, штампа 4/4, папир 135гр мат кунздрук, 

шлајфирано по 50 комада, паковано у пакете од непромочивог натрона по 

100) 

 

27. 
Коверте са логом факултета (А4) 

(Самолепљива коверта без прозора, бела, штампа 1/0, паковано у кутију) 
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28. 
Коверте са логом факултета (америкен) 

(Самолепљива коверта са прозором, бела, штампа 1/0, паковано у кутију) 

 

 

29. 

Коверте са логом факултета (америкен) 
(Самолепљива коверта без прозора, бела, штампа 1/0, паковано у кутију) 

 

30. 
Roll up 

(1x2м, синтетички материјал непрозиран, који се не отире и не гужва, 

штампа, 4/0, конструкција, монтажа, обрезивање) 

 

31. Шоља са кутијом 
(Бела шоља, купаста или класична, од 250мл и више, тежина од 200гр и 

више, штампа 1 боја на две позиције, кутија без штампе) 

 

32. Шоља са кутијом 
(Бела шоља, купаста или класична, од 250мл и више, тежина од 200гр и 

више, штампа 2 боје на 1 позицији, кутија без штампе) 

33. Шоља са кутијом 
(Бела шоља, купаста или класична, од 250мл и више, тежина од 200гр и 

више, штампа 4 боје на једној позиције, кутија без штампе) 

 

 

 

34. 

Мајице женске/мушке 

(Поло, кратак рукав, памук пике, штампа у једној боји, напред 10х5цм и 

20х10цм позади, шивена са стране, 3 или 4 дугмета у боји мајице, ојачана 

траком дуж врата и дуплим штепом дуж рамена, крагна и крајеви рукава 

од ребрастог рендера) 

35. Мајице женске/мушке 
(кратак рукав, обична, памук пике, штампа у једној боји, напред 10х5цм и 

20х10цм позади, шивена са стране, ојачана траком дуж врата) 

36. Качкети 

(Памучни, 6 панела, штампа у једној боји, величина 58цм, чичак копча, 

подешавање величине) 
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37. Акредитације 
(Формат: A6, Папир: 170г кунздрук, Штампа: офсет 4/4, 1/1 топла 

ламинација, бушење рупе, оковратне траке без штампе, са карабињером) 

 

 

38. 

 

 

Позивнице за догађаје са ковертом 
(формат позивнице: 300x150мм (150x150мм затворен), папир: Stardream 

Crystal 285гр, штампа: офсет 4/4, блиндрук 5х5цм, дорада: биговање, 

савијање на пола, паковање у пакете, коверте беле без штампе) 

39. Кишобрани 

(рекламни кишобран са аутоматским отварањем, штампа у једној боји на 

два поља, дршка квалитетнија дрвена или гумирана, квалитетан 

механизам) 

40.  

Конференцијска торба 
(материјал платно или полиестер, преклоп, чичак лепљење, две 

преграде, један главни одељак са рајсфершлусом, додатни џеп, две 

кратке ручке, каиш за раме са подешавањем, штампа 15х10цм 1/0) 

 

 

 

 

41. 

 

 

Антистрес лоптица 
(антистрес лоптица, пречник од 6,3цм, штампа у једној боји) 

 

42. Стони календар 
Обим: 13 листова + шатор  

Листови:  Формат: 32x16цм 

- Папир: 350gr кунстдрук 

- Штампа: 4/4 + 1/1 сјајни офсетни лак 

Шатор:  Формат: 32x44цм 

- Папир: 2x350гр симболкард 

- Дорада: каширање 

- Повез: спиралом на 32цм 

43. Фасцикла досије студената 

Формат за документ A4 

Папир биндакот 350гр 

Штампа 2/2 офсет 

Дорада: лепљење џепа (од истог папира) плавим платном (ширина платна 

за документе дебљине 14mm) за фасциклу.  

Израда по узорку Наручиоца. 
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44. USB флеш меморија – Картица 
(USB меморија, у облику и величини кредитне картице, штампа са једне 

стране, 4GB) 

    45. Јастук за путовања 
(Јастук за путовање у облику слова ”U”, димензије оквирне 40цм x 25цм x 

8цм, дозвољено одступање, на надувавање, материјал мекан на додир, 

штампа у једној боји 8х5цм) 

46. Позивнице за студенте 

(Формат 9 x 5, папир кунздрук 115гр, штапма 4/0) 

47. Позивнице за студенте 

(Формат А4 , папир кунздрук 115гр, штапма 4/0) 

    48. Сертификат за студенте 

(А4, 4/0 штампа 160гр кунздрук, папир, уштампавање имена и назива 

курса дигитално) 

    49. Флајер за студенте 

(Формат 9,7 x 21cm (1/3 A4 формата),  папир кунздрук 115гр, штапма 4/0) 

 

 

Наручилац задржава право да на основу потреба поручује специфицирани материјал. 

Поруџбине ће бити сукцесивне.  

Количине наведене у конкурсној документацији (образац понуде) служе искључиво за 

добијање цене материјала за одређене тираже, тј. не представљају годишњу потребу 

Факултета. 

Факултет ће у складу са сопственим потребама поручивати материјал из спецификације, 

опредељујући се за одређени тираж, што не значи да ће сви побројани материјали бити 

поручивани у току трајања уговора, као и сви побројани тиражи. 
Наручилац задржава право да, у складу са својим објективним потребама, од 

Понуђача/Добављача захтева штампање других артикала који нису наведени у Техничкој 

спецификацији. У том случају, Понуђач/Добављач је дужан да, по испостављеном захтеву 

Наручиоца, достави понуду са ценом која не сме бити већа од упоредиве тржишне цене. 

Понуђач/Добављач може да изврши услугу тек по писменом прихватању понуде од стране 

наручиоца. 

У цену производа улази техничка припрема за штампу и дизајн производа. 

Већина материјала се дизајнира и штампа по Књизи графичких стандарда Наручиоца. За 

поједине артикле (флајери, постери, позивнице за догађаје, брошура, календар, акредитација, 

стони календар) у цену је потребно укалкулисати и услугу дизајна према захтевима Наручиоца.  

 

 

Добављач се обавезује да пре штампања нарученог тиража, достави узорак, као и да 

целокупан тираж не одступа од датог узорка. 

 

 

 



11/44  

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1.1.1.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 

75. Закона, и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

1.2. Додатни услови за понуђача прописани чланом 76. став 2. ЗЈН 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. став 2. 

Закона, и то:  

 

1.2.1  Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да:  

- није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре објављивања 

позива на Порталу јавних набавки; 

 

1.2.2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да:  

- је у претходне три године (2014, 2015, 2016. година), остварио приход од 

предметних услуга у укупном износу од минимум 12.000.000,00, без ПДВ-а;  

 

1.2.3   Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно да: 

 -  поседује једно доставно возило  

- поседује опрему за обављање послова који су предмет ове јавне набавке 
 

 

1.2.4.  Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да: 

- има најмање 5 радно ангажованих лица на пословима у вези са јавном набавком, 

под којима се подразумева свако лице које понуђач ангажује по основу уговора о 

раду (на неодређено или одређено време) или по другом правном основу (уговор о 

делу и сл.), а све у складу са Законом о раду.  
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            1.3. Услови које мора да испуни подизвођач 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона. 

 

1.4.    Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова и додатних услова (у погледу финансијског, 

техничког и кадровског капацитета) за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу IV, одељак 3) којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове и додатне услове (у 

погледу финансијског, техничког и кадровског капацитета) за учешће у поступку 

јавне набавке. 

Изјава о  испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 

регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност додатног услова у погледу пословног капацитета (остварен пословни 

приход од најмање 12.000.000,00 динара, без ПДВ-а за претходне три обрачунске 

године) доказује се достављањем референтне листе и потврда референтних 

наручилаца. Потврде о пруженим услугама за тражени период чији је предмет исти 

или сродан услугама које се траже, достављају се искључиво на обрасцу који се 

налази у прилогу (поглавље IV, одељак 4).  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] 

испуњава услове прописане чланом 75. и 76. Закона  о јавним набавкама за учешће у 

поступку јавне набавке ЈН 18/2017 чији је предмет набавка услуга - штампање материјала за 

образовање и рекламног материјала за потребе Економског факултета у Београду, и то: 

 

Обавезни услови: 

1)   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2)  Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 

 

Додатни услови: 

1)  Да није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре објављивања позива на 

Порталу јавних набавки; 

2) Да поседује једно доставно возило и опрему за обављање послова који су предмет ове 

јавне набавке; 

3) Да има најмање 5 радно ангажованих лица на пословима у вези са јавном набавком. 

 

 

       

У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                             М.П.        _________________________ 

 

 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди 

испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да 

поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. 
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3.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач___________________________________________ [навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке услуга - штампање материјала за образовање и рекламног материјала, 

ЈН 18/2017, испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 

 

      

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

 

Напомена:  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 

У случају недоумице о томе да ли подизвођач испуњава неки од услова одређених 

документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе 

којима потврђује испуњеност услова. 
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4. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 

 

4.1. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

 

Р.Б. 

 

Назив наручиоца 

 

Опис услуге  

Вредност 

извршених услуга  

(у динарима, без 

ПДВ-а) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНО:  

 

 

Напомена: У случају потребе, образац фотокопирати. 

 

 

 

     Датум:                                          М.П.                                           Потпис Понуђача: 

_________________                                                                        ______________________ 
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4.2. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

 

 

Назив 

референтног 

Наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је Пружалац услуге 

______________________________________________________, из 

_________________________________, у периоду од ____________ до ___________ године 

извршио услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала, у уговореним 

роковима и квалитету, у укупној вредности од 

_____________________(словима:__________________________________________________

________________________________) динара, без обрачунатог  ПДВ-а.  

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________ ради 

учешћа у поступку јавне набавке услуга – штампање материјала за образовање и 

рекламног материјала за потребе Економског факултета у Београду  (јавна набавка 
број 18/2017) и у друге сврхе се не може користити.  

 

Место:___________________  

 

Датум:___________________ 

 

 

                     

 Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

                Наручилац  

 

____________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне 

листе. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 

судског тумача 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 

Београд, соба 139, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку услуга штампања материјала за образовање и рекламног 
материјала, ЈН бр. 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.09.2017. 

године до 11,00 часова.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Јавно отварање понуда одржаће се 18.09.2017. године у 11,30 часова, у радним 

просторијама Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 

2.1.Понуда мора да садржи: 
- Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде (поглавље VI у 

конкурсној документацији); 

- попуњене, потписане и печатом оверене изјаве и обрасце који су саставни део конкурсне 

документације, с тим да образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;  

- узорке за позиције под редним бројем од 1 до 49 из обрасца Понуде (осим за позицију под 

редним бројем 30). Начин доставе узорака детаљније је објашњен у тачки 3. 

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је 

могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних 

недостатака понуде. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
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групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава 

о независној понуди, изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, Изјава 

о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом 

од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 

понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 

(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ДОСТАВА УЗОРАКА  
Понуђач је у обавези да уз понуду достави узорке материјала са назнаком: «Узорци за 

јавну набавку бр. 18/2017» за позиције под редним бројем од 1 до 49 из обрасца Понуде 

(осим за позицију под редним бројем 30). 

Узорци морају бити запаковани у пакете. 

Сваки достављени узорак мора бити обележен редним бројем позиције из Обрасца 

понуде за који се као узорак доставља. 

Понуда уз коју нису достављени сви тражени и на одговарајући начин обележени 

узорци,  биће одбијена као неприхватљива.   

Уколико достављени узорци нису захтеваних техничких карактеристика и квалитета, 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

Узорке изабраног понуђача Наручилац ће задржати до коначне реализације уговора.  

Узорке осталих понуђача Наручилац ће задржати до окончања поступка, после чега ће 

их вратити понуђачима. 

Понуђач је дужан да достави у три истоветна примерка - Спецификацију достављених 

узорака, у којој ће бити садржан редни број узорка у спецификацији, назив узорка и редни 

број позиције из Обрасца понуде за коју се као узорак доставља, и то на следећи начин:  

- једна Спецификација достављених узорака, причвршћена на пакет;  

- друга Спецификација достављених узорака треба да буде у пакету са узорцима;  

- трећа Спецификација достављених узорака је за понуђача и она ће приликом пријема 

узорака, бити потписана од стране наручиоца (реверс) ради каснијег враћања достављених 

узорака. 

 

 

4. ПАРТИЈЕ 

 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Економски факултет у 

Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд,  са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку услуга - штампање материјала за образовање и 

рекламног материјала, ЈН бр. 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга - штампање материјала за образовање и 

рекламног материјала, ЈН бр. 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга - штампање материјала за образовање и 

рекламног материјала, ЈН бр. 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – штампање материјала за 

образовање и рекламног материјала, ЈН бр. 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то 

податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
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2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.    

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана, од дана пријема 

исправног рачуна који испоставља понуђач, а на основу документа о успешно извршеној 

испоруци, овереног од стране овлашћеног лица наручиоца. 

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

10.2. Захтеви у погледу квалитета 

Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 

стандарде и  испуњавти услове утврђене одговарајућим Законима. 

 

10.3. Захтев у погледу рока испоруке услуга 
Рок испоруке услуга не може бити дужи од 7 дана од дана пријема наруџбенице.  

Место испоруке добара је Економски факултет у Београду, ул. Каменичка бр. 6, 11000 

Београд. 

Испорука се врши сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, у току рока на који је 

уговор закључен, а према издатој наруџбеници Наручиоца. 

 

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

 

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
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Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  

  

 

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 

средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 

сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за 

попуну у висини од 10% од процењене вредности набавке, без ПДВ-а, са клаузулом „без 

протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 

коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 

платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 

43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 

 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Економски 

факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд, електронске поште на e-mail адресу 

nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560 тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 18/2017“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу  

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог 

понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок испоруке. 

Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача који имају исту понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок 

испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. Комисија ће сачинити записник 

који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача. 

Сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање. 

Уколико позвани понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без 

понуђача. 

 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео, или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у 

писарници наручиоца, електронском поштом на e-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, факсом на број 

011/2639-560 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 

року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
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уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а  

наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 

застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок 

за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 

под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И 

РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА 

ЈН БРОЈ 18/2017   

 

Понуда за јавну набавку услуга – штампање материјала за образовање и рекламног 

материјала, број ЈН 18/2017 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка услуга – штампање материјала за 

образовање и рекламног материјала, број 18/2017 

 

Р. бр. 

 

ОПИС 

 

ТИРАЖ 

ЦЕНА ПО 

КОМАДУ 

БЕЗ ПДВ-А 

1. Фасцикла са логом факултета 
(штампа 4/0 офсет, 1/0 пластификација мат, 

склопива, испоручује се склопљена, 

шлајфирано по десет комада, спаковано у 

кутије. Папир 330гр симбол кард, једна 

фасцикла из Б2, склопљена фасцикла је за 

материјал формат А4 папира) 

 

300 

 

 

500 

 

 

1000 

 

2. Кеса са логом факултета 
(формат 230x340x90мм, папир 170гр 

кунздрук, штампа офсет 4/0, 1/0 мат 

пластификација, ручка од памучног канапа, 

паковане у кутије) 

 

300 

 

 

500 

 

 

1000 

 

3. Блок (свеска) Б5 са логом факултета 
(165x235мм, корица 4/0, 1/0 мат 

пластификација, 350 гр кунздрук, књижни 

(унутаршњи) блок 90гр офсетна, 1/1 офсет, 

обим 80 листова, спирални повез, шлајфирано 

по десет комада, спаковано у пакете по 50 

комада у непромочиви натрон) 

500  

 

1000 

 

4. Блок (свеска) Б5 са логом факултета 

(165x235мм, корица 4/0, 1/0 мат 

пластификација, 350 гр кунздрук, књижни 

(унутаршњи) блок 90гр офсетна, 1/1 офсет, 

обим 40 листова, спирални повез, шлајфирано 

по десет комада, спаковано у пакете по 50 

комада у непромочиви натрон) 

500  

1000  

5. Пластична оловка са логом факултета 

(Гридо или одговарајуће; брендирање оловака 

у једној боји тампон штампа) 

500  

1000  

 

6. 
Метална хемијска оловка са логом 

факултета 
(Метална хемијска оловка, штампа у једној 

боји) 

 

500  

 

1000 

 

 

 

7. 

Свеске са логом факултета 

(формат 195x210мм, обим 60 листова, корице 

350гр кунздрук, 4/4, 1/0 мат пластификација, 

листови 90гр офсетна, штампа 1/1, спирални 

повез на 195мм) 

500  

1000  
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8. Брошура 
(формат 210x150мм, односно 150x210, обим 

24 стране, папир 150гр кунздрук, штампа 4/4, 

повезивање кламером, савијање, обрезивање, 

шлајфирано по 50 комада, паковано у пакете 

од непромочивог натрона) 

 

500 

 

 

1000 

 

 

3000 

 

 

 

 

9. 

Брошура 2 
(Формат 215x205мм, обим 48 страна плус 

корице, тврде повез, корице 300гр мат 

кунздрук , штампа 4/4, 1/0 мат 

пластификација, папир 150гр кунздрук, 

штампа 4/4, 1/1 мат лак, повезивање 

кламером, савијање, обрезивање, биговање 

корица, шлајфирано по 50 комада, паковано у 

пакете од непромочивог натрона) 

500  

1000  

 

 

 

3000 

 

 

 

10. 

Блок А5 са логом факултета 

(А5, колор 4/4 корица 350кунздрук, лакирано 

1/1 мат ВД лак, књижни блок 90гр офсетни, 

штампа листова 1/1, 80 страна, лепљено на 

биндеру, по краћој страни) 

500  

1000  

 

 

 

 

11. 

 

Блок А4 са логом факултета 
(А4, колор 4/4 корица 350гр кунздрук, плус 

лакирано 1/1 мат ВД лак, књижни блок 90гр 

офсетни, штампа листова 1/1, 80 страна, 

лепљено на биндеру, по краћој страни) 

 

 

500 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

12. 

Роковник Б5 са логом факултета 
(16табака Б2, иберциг 170гр  кунздрук 

штампан у офсету 5/0 плус сјајна 

пластификација, штампа табака 1/1 сребро,  

форзец 170гр офсет, показна трака, шивен, 

тврди повез, округла рикна, капитал бели, 

свака страна брендирана са логом факултета, 

32 стране од укупног обима су различите 

штампане 1/1 сребро, са календаром за текућу 

и наредну годину, шлајфирано по 5 комада, 

паковано у пакете по десет комада у 

непромочиви натрон) 

 

300 

 

 

 

500 

 

 

 

 

1000 

 

13. Меморандум 
(4/0 штампа офсет, папир 120гр офсетни, А4, 

пакети по 500 комада) 

 

1000 

 

14. Меморандум (уверење) 
4/0 штампа офсет, папир Conquerror Laid 

White или одговарајући 100гр А4, 4/0, пакети 

по 500 комада 

 

1000 
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15. 

 

Постер Б2 
(Постер 50x70цм, 4/0, штампа на постер 

папиру 200гр) 

 

10 

 

20  

50  

 

 

16. 

 

Постер Б1 

(Постер 100x70цм, 4/0, штампа на постер 

папиру 200гр) 

10  

20  

 

50 

 

 

 

 

17. 

 

Постер Б2 
(Постер 50x70цм, 4/0, штампа на постер 

папиру 120гр) 

 

10  

20  

50  

 

18. 
Диплома А4 са уштампавањем личних 

података 
(Папир: Conquerror Laid White или 

одговарајући 300гр, штампа офсет 4/0, 

уштампавање дигитално) 

50  

100  

200  

 

19. 

 

Диплома А3 са уштампавањем личних 

података 
(Папир: Conquerror Laid White или 

одговарајући, 300гр, штампа офсет 4/4, 

уштампавање дигитално, биговање) 

50  

100  

 

200 

 

20. Визит карте 
(штампа 4/4, 9x5цм, 350гр мат кунздрук, 1/1 

мат пластификација, спаковано у пакете по 

100 комада 

200  

400  

1000  

 

21. 
Радна свеска за писмени задатак 

(21x29.5цм (42x29.5цм отворена), офсетна 

90гр хартија, 16 страна, штампа 2/2, повез 

кламован, обрезана на формат, шлајфирано по 

100 комада, паковано у пакете по 200 комада у 

непромочиви натрон) 

 

 

10000 

 

 

22. 

 

Сертификат 
(А4, 4/0 штампа 300гр кунздрук, папир, 

уштампавање имена и назива курса 

дигитално) 

20  

50  

100  

 

 

 

 

23. 

Џепни планер 
(формат 8x15цм, обим 68 листа, 3 датума на 

један лист, календар за текућу и наредну 

годину, иберциг кунздрук 170гр штампа офсет 

5/0 са сјајном пластификацијом, форзец 170гр 

офестни , показна трака, повез тврд, шивено, 

округла рикна, књижни блок 80гр офсетна, 

штампа 2/2,  шлајфирано по 10 комада, 

спаковано у пакете у непромочиви натрон) 

 

 

 

 

300 

 

 

 

500 
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24. 

Календар 33x48цм 
(обим 13 листова, папир 170гр кунздрук мат, 

штампа 4/4, спирала на 33цм са закачком, 

ојачање лепенка дебљине 2мм 33x3цм у делу 

ношења календара) 

300  

 

500 

 

 

 

 

 

 

25. 
Календар 48x68цм 

(обим 13 листова, папир 170гр кунздрук мат, 

штампа 4/4, спирала на 33 цм са закачком, 

ојачање лепенка 2мм дебљине 48x3цм у делу 

ношења календара) 

 

300 

 

 

500  

 

26. 
Флајер 

(А4, савијен на два превоја, штампа 4/4, папир 

135гр мат кунздрук, шлајфирано по 50 комада, 

паковано у пакете од непромочивог натрона 

по 100) 

500  

1000  

2000  

10000  

 

27. 
Коверте са логом факултета (А4) 

(Самолепљива коверта без прозора, бела, 

штампа 1/0, паковано у кутију) 

 

500  

1000  

 

28. 
Коверте са логом факултета (америкен) 
(Самолепљива коверта са прозором, бела, 

штампа 1/0, паковано у кутију) 

500  

1000  

 

 

29. 

Коверте са логом факултета (америкен) 
 

(Самолепљива коверта без прозора, бела, 

штампа 1/0, паковано у кутију) 

 

 

500 

 

1000  

 

30. 
Roll up 

(1x2м, синтетички материјал непрозиран, који 

се не отире и не гужва, штампа, 4/0, 

конструкција, монтажа, обрезивање) 

 

 

 

3 

 

31. Шоља са кутијом 
(Бела шоља, купаста или класична, од 250мл и 

више, тежина од 200гр и више, штампа 1 боја 

на две позиције, кутија без штампе) 

 

 

 

 

 

300  

500  

1000  
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32. Шоља са кутијом 
(Бела шоља, купаста или класична, од 250мл и 

више, тежина од 200гр и више, штампа 2 боје 

на 1 позицији, кутија без штампе) 

 

300  

500  

1000  

33. Шоља са кутијом 
(Бела шоља, купаста или класична, од 250мл и 

више, тежина од 200гр и више, штампа 4 боје 

на једној позиције, кутија без штампе) 

 

300  

500  

1000  

 

 

34. 

 

Мајице женске/мушке 
(Поло, кратак рукав, памук пике, штампа у 

једној боји, напред 10х5цм и 20х10цм позади, 

шивена са стране, 3 или 4 дугмета у боји 

мајице, ојачана траком дуж врата и дуплим 

штепом дуж рамена, крагна и крајеви рукава 

од ребрастог рендера) 

 

100 

 

300  

500  

1000  

35. Мајице женске/мушке 

(кратак рукав, обична, памук пике, штампа у 

једној боји, напред 10х5цм и 20х10цм позади, 

шивена са стране, ојачана траком дуж врата) 

 

100  

300  

500  

1000  

36. Качкети 
(Памучни, 6 панела, штампа у једној боји, 

величина 58цм, чичак копча, подешавање 

величине) 

100  

300  

500  

1000  

37. Акредитације 
(Формат: A6, Папир: 170г кунздрук, Штампа: 

офсет 4/4, 1/1 топла ламинација, бушење рупе, 

оковратне траке без штампе, са карабињером) 

100  

300  

500  

 

 

38. 

Позивнице за догађаје са ковертом 
(формат позивнице: 300x150мм (150x150мм 

затворен), папир: Stardream Crystal 285гр, 

штампа: офсет 4/4, блиндрук 5х5цм, дорада: 

биговање, савијање на пола, паковање у 

пакете, коверте беле без штампе) 

 

 

 

 

 

100 

 

300  

500  
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39. Кишобрани 

(рекламни кишобран са аутоматским 

отварањем, штампа у једној боји на два поља, 

дршка квалитетнија дрвена или гумирана, 

квалитетан механизам) 

100  

 

300 

 

40.  

Конференцијска торба 
(материјал платно или полиестер, преклоп, 

чичак лепљење, две преграде, један главни 

одељак са рајсфершлусом, додатни џеп, две 

кратке ручке, каиш за раме са подешавањем, 

штампа 15х10цм 1/0) 

 

100 

 

 

 

300 

 

    

 

 

 

41. 

Антистрес лоптица 
(антистрес лоптица, пречник од 6,3цм, штампа 

у једној боји) 

300  

500  

1000  

42. Стони календар 

Обим: 13 листова + шатор 

Листови:  Формат: 32x16цм 

- Папир: 350gr кунстдрук 

- Штампа: 4/4 + 1/1 сјајни офсетни лак 

Шатор:  Формат: 32x44цм 

- Папир: 2x350гр симболкард 

- Дорада: каширање 

- Повез: спиралом на 32цм 

100  

300  

 

500 

 

43. Фасцикла досије студената 
Формат за документ A4 

Папир биндакот 350гр 

Штампа 2/2 офсет 

Дорада: лепљење џепа (од истог папира) 

плавим платном (ширина платна за документе 

дебљине 14mm) за фасциклу. 

Израда по узорку Наручиоца. 

 

500  

1000  

44. USB флеш меморија – Картица 
(USB меморија, у облику и величини кредитне 

картице, штампа са једне стране, 4GB) 

 

 

 

 

 

100  

 

300 
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45. Јастук за путовања 
(Јастук за путовање у облику слова ”U”, 

димензије оквирне 40цм x 25цм x 8цм, 

дозвољено одступање, на надувавање, 

материјал мекан на додир, штампа у једној 

боји 8х5цм) 

300  

500  

 

1000 

 

 

 

46. 

 

 

Позивнице за студенте 

(Формат 9 x 5, папир кунздрук 115гр, штапма 

4/0) 

 

 

300 

 

500  

1000  

47. Позивнице за студенте 
(Формат А4 , папир кунздрук 115гр, штапма 

4/0) 

300  

500  

1000  

48. Сертификат за студенте 
(А4, 4/0 штампа 160гр кунздрук, папир, 

уштампавање имена и назива курса 

дигитално) 

20  

50  

100  

49. Флајер за студенте 
(Формат 9,7 x 21cm (1/3 A4 формата),  папир 

кунздрук 115гр, штапма 4/0) 

1000  

2000  

 

10000 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:  

 
 
Рок испоруке: до ______ *дана од дана пријема наруџбенице. *(до 7 дана) 

Место испоруке: седиште Купца. 

Квалитет : Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати 

важеће стандарде и  испуњавти услове утврђене одговарајућим Законима. 

Рок плаћ
ћћ

ћања: за сваку сукцесивну испоруку добара, у року од _____* дана од дана пријема 

рачуна за испоручена добра. 

*(не може краће од 15 дана ни дуже од 45 дана)  

Рок важења понуде: ______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана) 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

(Понуђач попуњава, потписује и печатом 

оверава Модел уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, 

односно понуде са учешћем подизвођача у 

моделу уговора морају бити наведени сви 

понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи) 
 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

(јавна набавка услуга – штампање материјала за образовање и рекламног материјала 

редни број ЈН 18/2017) 

 

 

 
Закључен између 

 

1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
ул. Каменичка бр. 6, Београд, који заступа декан проф. др Бранислав Боричић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број: 07001983 

ПИБ: 100223295 

Број рачуна: 840-1109666-73 

 

и 

______________________________ 

ул. ___________________________, кога заступа, директор ______________________ 

( у даљем тексту: Пружалац услуге) 

Матични број:_________________ 

ПИБ: ________________________ 

Број рачуна: __________________ 

 

 

 

 

________________________________   ____________________________ 

________________________________   ____________________________ 

                  (подизвођач)         (остали из групе понуђача) 
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Основ Уговора 

 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о 

јавним набавкама спровео јавну набавку услуга (ЈН бр. 18/2017) и да је Пружалац услуге 

доставио понуду бр. ______ од ________ 2017. године (попуњава Наручилац), која у 

потпуности одговара траженим захтевима Наручиоца и условима из конкурсне 

документације. 

Предмет уговора 

 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је пружање услуга штампања материјала за образовање и 

рекламног материјала у свему према Понуди Пружаоца услуга која је заведена код 

Наручиоца дана _______. 2017. године (попуњава Наручилац) под бројем _______(попуњава 

Наручилац), у складу са спроведеним поступком јавне набавке број 18/2017 – услуге 

штампања материјала за образовање и рекламног материјала. 

 

Рок испоруке 

 

Члан 3. 
Пружалац услуге ће  вршити испоруку штампаног материјала из члана 2. овог уговора 

у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке. 

Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део наруџбенице коју 

Наручилац упућује Пружаоцу услуге. 

Пружалац услуге се обавезује да ће у року од _________* дана од дана пријема 

наруџбенице извршити испоруку штампаног материјала. 

*(уписати рок дат у понуди, а који може бити до 7 дана од дана пријема наруџбенице) 
 

Цена  

 

Члан 4. 
Уговорне стране прихватају појединачне цене које су исказане у Понуди.  

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

Наручилац задржава право да, у складу са својим објективним потребама, од 

Пружаоца услуге захтева штампање других артикала који нису наведени у Техничкој 

спецификацији. У том случају, Пружалац услуге је дужан да, по испостављеном 

захтеву Наручиоца, достави понуду са ценом која не сме бити већа од упоредиве 

тржишне цене. Пружалац услуге може да изврши услугу тек по писменом прихватању 

понуде од стране Наручиоца. 

Укупна цена пружених услуга током периода важења овог уговора не може бити већа 

од процењене вредности јавне набавке, без ПДВ-а. 

Укупна цена треба да покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

 

Утврђивање количине и квалитета  

 

Члан 5. 
Извршење услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала 

вршиће се сукцесивно, а количину и динамику утврђује Наручилац писаним захтевом, 

(укључујучи е-маил) лица овлашћеног за набавку. 

Пружалац услуге се обавезује да пре штампања нарученог тиража, достави узорак, као 

и да целокупан тираж не одступа од датог узорка. 
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 Приликом испоруке Наручилац је дужан да изврши квантитативан пријем. Сви 

видљиви недостаци морају бити констатовани приликом испоруке, Записником који ће 

потписати овлашћени присутни представници уговорних страна. Наручилац је у обавези да 

по испоруци што пре изврши квалитативан преглед испорученог материјала и да о свакој 

несаобразности и евентуалној рекламацији обавести Пружаоца услуге најкасније у року од 3 

дана од дана испоруке. 

 За случај да испоручени материјал није саобразан понуди Пружаоца услуге, 

Наручилац има право да по свом избору, захтева од Пружаоца услуге:  

- замену испорученог материјала са одговарајућим који је саобразан понуди Пружаоца 

услуге, а о трошку Пружаоца услуге, или 

- повраћај цене са припадајућом законском каматом од момента извршене уплате. 

 Квалитет штампаног материјала који је предмет овог уговора мора у потпуности да 

одговара важећим домаћим или међународним стандардима.  

 

Плаћање 

 
Члан 6. 

Наручилац се обавезује да исплати вредност испорученог штампаног материјала у 

року од ______ дана (уписати рок - не краћи од 15 дана, ни дужи од 45 дана) од дана 

службеног пријема рачуна. 

У случају доцње Наручилац плаћа законску затезну камату. 

   

Раскид уговора 

 

Члан 7.  

 У случају да једна уговорна страна не извршава или неуредно извршава своје 

уговорне обавезе, а на писано упозорење друге уговорне стране ни у накнадном року од 7 

дана не престане са кашњењем у извршењу својих уговорних обавеза тј. неуредним 

извршавањем својих уговорних обавеза, друга уговорна страна има право да једнострано 

раскине уговор уз поштовање раскидног рока од 7 дана. 

 

Рок важења уговора 

 
Члан 8. 

Овај уговор се закључује на одређено време од једне године, односно до реализације 

процењене вредности јавне набавке. 

 

Средство финансијског обезбеђења 

 

Члан 9. 
Пружалац услуге се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од процењене вредности набавке, без ПДВ - а, са 

клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 

(десет) дана дуже од истека рока важности уговора.  
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Завршне одредбе 

 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

 

 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 12. 

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној 

страни припада по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

 

            ЗА НАРУЧИОЦА           ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 

___________________________    _______________________________ 
Проф. др Бранислав Боричић, декан 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља    

(назив понуђача) 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена:  

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
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IX OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:  

                                                                            (назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у 

поступку јавне набавке штампања материјала за образовање и рекламног материјала, бр. 

18/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

ИЗЈАВА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

УГОВОРА 

 

 

За јавну набавку услуга – штампање материјала за образовање и рекламног материјала, за 

потребе Универзитета у Београду - Економског факултета, број 18/2017 дајем следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 

изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор: 

 

- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, 

доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 

корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од процењене 

вредности набавке, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 

извршења посла, као и картон депонованих потписа. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране  

пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока 

за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 

на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

образац. 

 

 

 

 

 

 

 


