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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Економски факултет у Београду  

Адреса: Каменичка 6, Београд 

ПИБ: 100223295 

Матични број: 07001983 

Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 19/2017 су услуге штампања публикација за потребе Економског 

факултета у Београду. 

 

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

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. 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: Економски факултет у Београду - Центар за издавачку 

делатност (ЦИД) исказује оквирне потребе за набавку услуга штампања својих издања у 

2017. и 2018. години (за важећи период уговора), и то: 

• УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА У ЈЕДНОЈ БОЈИ: оквирно 60 

наслова једнобојне штампе чији је просечан обим око 20 штампарских табака Б5 

формата у меком повезу (ширина 16,5цм и висина 23,5цм) и тврдом повезу 

(ширина 16,4цм и висина 23,6цм, тврде корице веће (кантне) по ширини 5мм и по 

висини са сваке стране 3мм), у тиражима који варирају од наслова до наслова и 

могу износити од 100 до 1500 примерака; 

• УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА У ДВЕ БОЈЕ: оквирно 6 наслова 

двобојне штампе, чији је просечан обим око 66 штампарских табака формата чија 

је ширина 20цм и висина 25цм, као и формата чија је ширина 19цм и висина 

23,4цм (наслови су у тим форматима), у тиражима који варирају од наслова до 

наслова и могу износити од 300 до 1500 примерака;  

• УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА У ПУНОМ КОЛОРУ: оквирно 5 

наслова колорне  штампе, чији је просечан обим око 66 штампарских табака 

формата чија је ширина 21,5 цм и висина 25,1цм (наслови су у том формату), у 

тиражима који варирају од наслова до наслова и могу износити од 500 до 1500 

примерака. 

 

Напомена: Наручилац задржава право евентуалних промена у вези са бројем планираних 

наслова. Оквирни број планираних наслова за публикације у једној боји је шездесет, за 

публикације у две боје је шест и за публикације у пуном колору  је пет.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 79800000 – услуга штампања и сродне услуге 

 

2. Партије 
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3. Врста оквирног споразума 
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНЕ И ОПИС УСЛУГА 

 

 

1. Пружање услуга једнобојног штампања, двобојног штампања и штампања у пуном 

колору односи се на сва издања Центра за издавачку делатност Економског факултета 

и то по следећим категоријама:  

•••• једнобојног штампања у формату Б5 на офсетном 80-грамском папиру у меком и 

тврдом повезу,   

•••• двобојног штампања формата 20цм x 25цм и 19цм x 23,4цм на офсетном 80-

грамском папиру у меком повезу и  

•••• штампања у пуном колору формата 21,5цм х 25,1цм на 115-грамском мат 

кунздруку у меком повезу.  

2. Услуга штампања издања подразумева припрему штампе, набавку репроматеријала, 

само штампање, повезивање на биндеру топлим повезом, обрезивање, каталогизацију 

о свом трошку у Народној библиотеци Србије и испоруку на Економски факултет у 

Београду, улица Каменичка бр. 6, спаковане књиге у пакете од непромочивог натрона, 

на пакету налепница залепљена са стране са називом наручиоца, називом књиге, 

количином и све то спаковано на палету. За тврди повез важи исто само је 

спецификација књиге другачија. Тврди повез подразумева књижни блок од офсетног 

80-грамског папира, табаци шивени концем, облога иберциг штампан 4/0 плус 

пластификација сјај или са лаком, мора садржати показну траку, капитал; облу рикну. 

Форзец бели од 170гр офсетне хартије. 

3. Графичка решења корица наслова у електронској форми (на CD-u, DVD-u, mail, cloud 

server) даје Центар за издавачку делатност или графичка решења ради штампар, као и 

прелом књиге. 

4. Понуда за штампање књига доставља се на бази просечног обима издања у 2016. 

години који износи 20 штампарских табака за једнобојну штампу и 66 штампарских 

табака за двобојну штампу и штампу у пуном колору. Понуда мора бити исказана за 

све предвиђене тираже и то за једнобојну штампу у две варијанте - меки (брошура) и 

тврди повез, а за двобојну штампу и штампу у пуном колору само за меки повез.  

Меки повез подразумева топли броширани повез, корица бигована са 4 бига, колорна 

корица мора бити од 350 грамског кунздрука са пластификацијом – сјај или са лаком, 

књижни блок 80гр офсетна хартија.  

Тврди повез подразумева књижни блок од офсетног 80-грамског папира, табаци 

шивени концем, књижни блок лајмован, облога иберциг штампан 4/0 плус 

пластификација сјај или са лаком, мора садржати показну траку, капитал; облу рикну. 

Форзец бели 170гр офсетна хартија.  

Меки повез за дбобојне књиге је идентичан као за једнобојне књиге само је формат 

20цм x 25цм и 19цм x 23,4цм. Меки повез за колорне књиге идентичан је као за 

двобојне књиге само је књижни блок од 115гр мат кунздрука. 

Уз неке књиге ради се и ЦД. Произведен ЦД се испоручује, одштампан и брендиран 

у пуном колору са садржајем који доставља издавач а који штампар утискује (уноси) 

у ЦД. ЦД се поставља на носач ПВЦ 3,6цм  (укупног)  пречника носача и пречника 

за сам ЦД 1,5цм  на корицу књиге. 

5. Понуђена цена за услуге једнобојног штампања за 20 штампарских табака формата Б5 

и за услуге штампања 66 штампарских табака формата 20цм х 25цм и 19цм х 23,4цм у 

две боје и формата 21,5цм х 25,1цм у пуном колору служи као основ за утврђивање 

цене појединих наслова чији је број штампарских табака мањи или већи од претходно 

наведеног броја. У случају једнобојне штампе потребно је посебно исказати трошкове 

употребе одговарајућих плоча (CTP или конвенционалних), јер ће се за штампу неких 
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наслова користити CTP плоче, а за штампу неких наслова конвенционалне плоче.  У 

случају двобојне штампе и штампе у пуном колору, потребно је у износ цене 

укалкулисати и трошкове CTP плоча. 

6.  За пружање услуга графичког решења корица књиге, графичке припреме текста и 

прелома књиге даје се цена на бази 20 штампарских табака за књиге Б5 и 66 

штампарских табака за формате 20цм х 25цм, 19 х 23,4цм и 21,5цм х 25,1цм. Уколико 

је обим књиге већи или мањи прерачунава се на основу дате цене по табаку. Издавач 

доставља унет текст у MS Word-у. Обавеза изабраног понуђача је да прелом књиге 

уради у програму Adobe InDesign, да ископира све формуле, графиконе и табеле 

нацрта у програму Adobe Illustrator, фотографије уради у резолуцији 300 dpi (118,11 

пиксела/центиметру) за штампу у програму Adobe PhotoShop. По завршеном прелому 

понуђач доставља одштампану књигу издавачу на прву коректуру, затим исправља 

књигу па доставља одштампану верзију књиге на другу коректуру. По завршеној 

другој коректури коначну верзију штампа и доставља на одобрење Издавачу. Издавач 

одобрава потписом кориговану верзију (на свакој страни). Уколико се појаве 

евентуалне грешке и у овој верзији Издавач их обележава и доставља изабраном 

понуђачу на исправку. Обавеза је и издавача и понуђача да чувају у својој архиви 

одобрену верзију штампе. Изабрани понуђач доставља на CD или DVD диску 

комплетну припрему књиге са свим фонтовима који су коришћени у припреми, 

табелама, сликама, графиконима и сл. Комплетна припрема је власништво Факултета.  

Под услугом израде графичког решења корица се подразумева израда потпуно новог 

графичког решење корица за одређени наслов. Под услугом дораде постојећег 

графичког решења корица се подразумева измена одређених елемената на постојећем 

графичком решењу наслова који је већ у употреби (измена бар-кода, ИСБН броја, 

одређених боја, текстуалних елемената и слично). 

Графички дизајн и припрему корице уколико ради штампар дужан је да достави 

предлог дизајна у пдф формату електронски на мејл у издавачку делатност. Издавач 

сагледава предлог дизајна корице, са примедбама враћа штампару на кориговање 

дизајна или са предлогом да се уради ново решење. по одобреном решењу штампар 

врши пробни отисак штампе на плотеру са лаком  на 200гр глоси папиру (2 комада 

корице)  и доставља  издавачу на одобрење. Издавач шаље мејлом обавештење да је 

одређени дизајн корице одобрен а  један отисак чува у својој архиви други доставља 

штампару. 

Испорука се врши на Економски факултет у Београду, ул. Каменичка бр. 6 

7.  Рок испоруке целокупне количине књига исказан у данима, рачунајући од дана 

пријема текста у електронској форми: 

1) за тираже до 1000 примерака: 

             - за издања у меком повезу је максимално 10 дана,  

                       -  за издања у тврдом повезу је максимално 21 дан; 

2) за тираже преко 1000 примерака: 

- за издања у меком повезу је максимално 14 дана, 

- за издања у тврдом повезу је максимално 25 дана. 

Испорука се врши на Економски факултет у Београду, ул. Каменичка бр. 6. 

8. Изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу достави 20 бесплатних примерака за 

свако издање (ван укупног тиража књиге), да извади о свом трошку ЦИП и да 

раздужи ЦИП Народној библиотеци Србије (да достави 10 примерака одштампане 

књиге о свом трошку).  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1.1. 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); 

 Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

 

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); 

Доказ за правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 

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

дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 

има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Доказ за предузетнике и физичка лица:  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

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); 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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4.  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). 

Доказ:  
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

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

и то:  

 

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; 

Доказ: Понуђач доставља потврду Народне банке Србије - одељење за принудну 

наплату у Крагујевцу, да у последњих дванаест месеци од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био 

неликвидан. 

 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да:  

- је у претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016. години), 

остварио пословни приход у укупном износу од минимум 100.000.000,00 

динара, без ПДВ-а; 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне 

регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних 

лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за 

оцену бонитета за 2014, 2015. и 2016. годину. 

* Понуђач који је регистрован као предузетник, а пословне књиге не води по 

систему двојног књиговодства, дужан је да достави копије финансијских 

извештаја за 2014, 2015 и 2016. годину. 

* Уколико понуђач не може да добије бонитет за 2016. годину, дужан је да 

приложи биланс стања и успеха за 2016. годину. 

 

- је у предходној години (2016. години), пружио услуге које су предмет јавне 

набавке  у укупном износу од минимум 30.000.000,00 динара, без ПДВ-а 

(једнобојна штампа, двобојна штампа или штампа у пуном колору); 

Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Референтна листа (Поглавље IX) 

и потврде наручилаца о пруженим услугама које морају бити попуњене, 

потписане и оверене печатом референтних наручилаца (Поглавље X). 

- поседује важећи сертификат којим се доказује квалитет штампе; 

Доказ: Копија сертификата ISO 12647-2 за квалитет штампе, или сертификата 

Fogra издат од овлашћене европске установе, или сертификата фирме 

Heidelberg (Print Media Academy)  или Roland или Komori или Kening Bauer или 

њихових еквивалената, да су штампарске машине подешене за штампу по 

Fogra стандарду (за квалитет штампе); Сертификати од произвођача машина 

могу бити издати од званичних дистрибутера тих фирми у Србији на српском 
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или енглеском језику и односе се на машине у сопственом власништву. 

Сертификат издат од произвођача машине може се односити само на машину 

тог произвођача. 

 

3) Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно да: 

- поседује простор у власништву или дугорочном закупу (најмање до истека 

планираног уговора), минимално 300м
2
 на регистрованој адреси. 

Доказ: Фотокопију купопродајног уговора, власничког листа, извода из 

катастра, уговора о закупу, пословно-техничкој сарадњи или неког другог 

релевантног документа из кога се може утврдити да понуђач располаже 

захтеваним пословним простором. 

 

-  поседује доставно возило укупне масе са теретом до 3,5 тоне, са утоварно 

истоварном рампом.  

Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе за возило и прочитана саобраћајна 

дозвола, а уколико није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, 

понуђач је дужан да достави и доказ о правном основу коришћења возила 

(уговор о купопродаји, или уговор о лизингу, или уговор о закупу и слично) и 

слика возила где се види рампа и таблице; 

  

             - поседује следећу опрему: 

1) Два PC или MAC рачунара са лиценцним софтвером за дизајн и графичку 

припрему (Microsoft Office 13 или одговарајуће, Adobe creative kloud: 

комплетан пакет или одговарајуће и QuarkXPress или одговарајуће, 

антивирус програм);           

  2) CTP уређај  

  3)  Две офсет машине четворобојне Б2 или Б1 (једна са лаком); 

      (Roland или Heidelberg или Komori или Kening Bauer или одговарајуће)  

  4) Графички нож; 

  5) Трорезач; 

  6) Две фалц машине;  

  7) Машина за топли повез књига (биндер на топли лепак); 

  8) Машина за биговање; 

  9) Хидраулучна преса за пресовање табака за тврд повез; 

10) Машина за шивење табака концем за тврд повез; 

11) Машина за округљивање рикне на књижном блоку; 

12) Машина за округљивање корице за тврд повез (топли поступак); 

13) Хидраулична преса за убацивање књижног блока у корице; 

14) Машина за топли биг за корице; 

15) Машина за израду корица за тврд повез; 

16) Машина за топлу пластификацију;  

17) Плотер за штампу пробних отисака одобрених корица за штампу са лаком; 

18) Машинe за израду и брендирање CD и DVD.  

Доказ: Понуђач доставља Изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу да поседује одговарајућу опрему (Поглавље XII). 

Доказ за поседовање софтвера за дизајн и графичку припрему (Microsoft Office 

13 или одговарајуће, Adobe creative kloud: комплетан пакет или одговарајуће и 

QuarkXPress или одговарајуће, антивирус програм) је уговор о куповини или 

рачун. 
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4)  Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да: 

- има најмање 20 запослених на неодређено или одређено време или 

ангажовано по уговору. 

Доказ: фотокопије М образаца за тражени кадровски капацитет. 

 

- има најмање 2 запослена радника графичке струке. 

Доказ: копије радних књижица  где се види уписано занимање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

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

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

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

на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 

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

достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 

понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача 

нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери 

да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди 

јасно навести да се налази у Регистру понуђача. 
 

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. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 
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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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Наручилац дозвољава да део понуде који 

се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију буде на 

енглеском језику. 

 

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/кутији 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 6, 11000 Београд, соба 139, са назнаком  

„Понуда за јавну набавку услуга штампања публикација Економског факултета у 

Београду, број 19/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

09.10.2017. године, до 11,30 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. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

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. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, 

неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Јавно отварање понуда одржаће се 09.10.2017. године, у 12,00 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: 

 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље VI у конкурсној 

документацији); 

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се 

доказује испуњеност услова (поглавље IV у конкурсној документацији); 
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- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача; 

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и 

оверити печатом чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (поглавље VII у 

конкурсној документацији); 

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и оверен 

печатом (поглавље VIII у конкурсној документацији); 

- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан и оверен печатом (поглавље 

XIII у конкурсној документацији); 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити 

потписан и оверен печатом (поглавље XIV у конкурсној документацији); 

- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и оверен печатом 

(поглавље XV у конкурсној документацији); 

- Тражене узорке; 

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 

трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом (поглавље XII у конкурсној 

документацији). 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 

део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава 

печатом. 

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

попуњавати, потписивати и оверавати печатом обрасце дате у конкурсној документацији.  

То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (поглавље XIII у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној 

понуди, поглавље  XIV у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. 

став 2. Закона о јавним набавкама). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XIII у конкурсној документацији - 

Образац изјаве о независној понуди, поглавље XIV у конкурсној документацији – Образац 

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког 

учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује 

и печатом оверава образац који се на њега односи. 

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. ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 

4. ДОСТАВА УЗОРАКА 

 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави доказ о квалитету са назнаком: «Узорак за јавну 

набавку услуге штампања публикација Економског факултета у Београду, број 19/2017», и 

то:   
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 - по један примерак издања у једнобојној штампи у тврдом и у меком повезу у формату 

Б5, на офсетном 80-грамском папиру; 

-  један примерак издања у двобојној штампи у меком повезу у формату 20цм x 25цм 

или19цм x 23,4цм (дозвољена су одступања од тражених димензија), на офсетном 80-

грамском папиру; 

-   један примерак издања у пуном колору у меком повезу у формату 21,5 цм и висина 

25,1цм (дозвољена су одступања од тражених димензија), на 115-грамском мат 

кунздруку; 

- на једном од узорака доставити одштампан ЦД или ДВД у складу са захтеваним 

техничким карактеристикама. 

Ради провере усклађености достављених узорака са техничким карактеристикама – 

спецификацијама, узорци морају имати оригинална обележја штампара према датим 

техничким карактеристикама. Обим (број страна) узорака може бити већи или мањи од 

тражених.   

Узорци морају бити запаковани у непровидне  пакете. 

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 

(припреме, штампе и повеза) изузев обима (броја страна), 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. 

 

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.  

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

Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, са назнаком  

„Измена понуде за јавну набавку услуга штампања публикација Економског факултета у 

Београду, број 19/2017, НЕ ОТВАРАТИ" или  

„Допуна понуде за јавну набавку услуга штампања публикација Економског факултета у 

Београду, број 19/2017,  НЕ ОТВАРАТИ" или  

„Опозив понуде за јавну набавку услуга штампања публикација  Економског факултета у 

Београду, број 19/2017, НЕ ОТВАРАТИ" или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга штампања публикација Економског 

факултета у Београду, број 19/2017, 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.  
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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. 

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. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 

преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 

преко тог подизвођача. 

 

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:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• 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. 

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. 
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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. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања  
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Начин плаћања: Плаћање се врши на основу рачуна, по извршеној услузи. 

Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана испостављања 

уредног рачуна и Записника о извршеним услугама или другог одговарајућег документа 

којим се доказује да је услуга извршена. 

Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна, испостављеног по извршеним услугама. 

 

10.2. Захтеви у погледу вршења контроле и надзора 
Наручилац има право да врши контролу и надзор над пружањем услуге и да врши оцену 

квалитета извршене услуге. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења услуга, утврди да исте 

нису прописаног квалитета, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Пружаоцу 

услуга, са захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. 

Уколико Пружалац услуга своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 

стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну 

накнаду причињене штете. 

 

10.3. Захтев у погледу рока испоруке 

 
Рок испоруке целокупне количине књига исказан у данима, рачунајући од дана пријема 

текста у електронској форми: 

� за тираже до 1000 примерака: 

- за издања у меком повезу је максимално 10 дана;  

- за издања у тврдом повезу је максимално 21 дан; 

� за тираже преко 1000 примерака: 

- за издања у меком повезу је максимално 14 дана, 

- за издања у тврдом повезу је максимално 25 дана. 

Испорука публикација мора у целини да одговара захтевима из конкурсне документације, 

односно прихваћене понуде. (спаковане књиге у пакете од непромочивог натрона, на пакету 

налепница залепљена са стране  са називом наручиоца, називом књиге, количином и све то 

спаковано на палету). 

Испорука се врши на адресу наручиоца: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 

(магацин Економског факултета), 11000 Београд. 

Испорука се врши сукцесивно, у складу са потребама 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. 
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11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у 

динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 

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 мора бити фиксна најмање 60 дана од дана закључења уговора након чега до промене 

цене може доћи ако дође до промене тржишних услова из објективних разлога, тј. 

објективних промена цена материјала или цена других елемената на основу којих је одређена 

цена услуге, уз обострану сагласност уговорних страна. 

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

чланом 92. Закона.  

Образац структуре цене (поглавље VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у 

складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

 

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, Министарства 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 

 

13.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла 

Изабрани понуђач се обавезује да, у моменту закључења 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 јавне 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 јавне 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). 
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације 

која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну 

тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о 

поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail: 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 заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. 19/2017”. 
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.  

 

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.  
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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. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року: 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

    односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

    и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

    у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама.  

 

18. 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“.  
Као релевантна цена за вредновање понуда, узима се укупна понуђена цена услуга штампе, а 

која је изражена у Обрасцу понуде. Ова цена не представља вредност уговора, већ 

искључиво служи за вредновање понуда свих понуђача. 

 

19. 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 дужи рок плаћања. 
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Уколико ни након примене горе наведеног резервног 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 

и исти рок плаћања. 

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

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

 

 

20. 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.   (Образац изјаве, 

дат је у поглављу XIV конкурсне документације). 

 

21. 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. 

 

22. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 

складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

23. 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 
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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 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 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.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека 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 10 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.  

 

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 
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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. 

 

24. 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 ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА ЕКОНОМСКОГ 

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

JН 19/2017 

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА У ЈЕДНОЈ БОЈИ 

 

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) ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ШТАМПАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА:  

 

(ТАБЕЛА 1 – штампање публикација у једној боји) 
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Објашњење за попуњавање табеле 1: 
• у колони 3 за дате тираже навести цену штампе једног штампарског табака који обухвата 

једнобојну штампу (1/1) 16 страница Б5 формата на офсетном 80-грамском папиру уз 

употребу конвенционалних плоча и пауса (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ НИТИ БРОЈЕМ 

ШТАМПАРСКИХ ТАБАКА); 

• у колони 4 за дате тираже навести цену штампе једног штампарског табака који обухвата 

једнобојну штампу (1/1) 16 страница Б5 формата на офсетном 80-грамском папиру уз 

употребу CTP плоча (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ НИТИ БРОЈЕМ ШТАМПАРСКИХ 

ТАБАКА); 

• у колони 5 навести цену за графичку припрему, прелом црно беле књиге, цртање графикона, 

обраду слика, цртање табела, копирање формула за један табак (НЕ МНОЖИТИ СА 

ТИРАЖОМ); 

• у колонама 6 и 7 навести цену израде корице у боји за меки и тврди повез и повезивање књиге 

за обим од 20 штампарских табака у формату Б5 (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ); 

• у колони 8 навести цену једног примерка за меки повез уз употребу конвенционалних плоча и 

пауса за обим од 20 штампарских табака у формату Б5 (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ); 

цена једног примерка за меки повез добија се као умножак просечног броја табака по 

публикацији  (колона 2 = 20 табака) и збира цене штампе за један табак (колона 3) и цене 

техничке припреме за један табак (колона 5), увећан за цену израде корице у боји и 

повезивање књиге за меки повез (колона 6); 

• у колони 9 навести цену једног примерка за тврди повез уз употребу конвенционалних плоча 

и пауса за обим од 20 штампарских табака у формату Б5 (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ); 

цена једног примерка за тврди повез добија се као умножак просечног броја табака по 

публикацији  (колона 2 = 20 табака) и збира цене штампе за један табак (колона 3) и цене 

техничке припреме за један табак (колона 6), увећан за цену израде корице у боји и 

повезивање књиге за тврди повез (колона 7); 

• у колони 10 навести цену једног примерка за меки повез уз употребу СТР плоча за обим од 20 

штампарских табака у формату Б5 (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ); цена једног примерка за 

меки повез добија се као умножак просечног броја табака по публикацији  (колона 2 = 20 

табака) и збира цене штампе за један табак (колона 4) и цене техничке припреме за један 

табак (колона 5), увећан за цену израде корице у боји и повезивање књиге за меки повез 

(колона 6); 

• у колони 11 навести цену једног примерка за тврди повез уз употребу СТР плоча за обим од 

20 штампарских табака у формату Б5 (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ); цена једног примерка 

за тврди повез добија се као умножак просечног броја табака по публикацији  (колона 2 = 20 

табака) и збира цене штампе за један табак (колона 4) и цене техничке припреме за један 

табак (колона 5), увећан за цену израде корице у боји и повезивање књиге за тврди повез 

(колона 7); 

• у колони 12 навести износ за цео тираж одштампан уз употребу конвенционалних плоча и 

пауса (колона 12 =  колона 1 пута колона 8);  

• у колони 13 навести износ за цео тираж одштампан уз употребу конвенционалних плоча и 

пауса  (колона 13 =  колона 1 пута колона 9); 

•  у колони 14 навести износ за цео тираж одштампан уз употребу СТР плоча (колона 14 =  

колона 1 пута колона 10);  

• у колони 15 навести износ за цео тираж одштампан уз употребу СТР плоча (колона 15 =  

колона 1 пута колона 11). 

 

Напомена уз табелу 1:  
Вредности у колонама бр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 и 15 треба исказати у динарима, а без 

ПДВ-а. Сви захтевани подаци су обавезујући. 

 

Укупно за меки повез за све тираже штампане на 80-грамском офсетном папиру уз употребу 

конвенционалних плоча и пауса (збир свих износа у колони 12 из табеле 1)_______________ 
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Укупно за тврди повез за све тираже штампане на 80-грамском офсетном папиру уз употребу 

конвенционалних плоча и пауса (збир свих износа у колони 13 из табеле 1): _____________ 

 

Укупно за меки повез за све тираже штампане на 80-грамском офсетном папиру уз употребу 

СТР плоча (збир свих износа у колони 14 из табеле 1)_______________ 

 

Укупно за тврди повез за све тираже штампане на 80-грамском офсетном папиру уз употребу 

СТР плоча (збир свих износа у колони 15 из табеле 1): _____________ 

 

Укупно за меки и тврди повез за једнобојну штампу на 80-грамском офсетном папиру, 

за све тираже (ТАБЕЛА 1, колона  12+13+14+15): ___________________________ 

 

(ТАБЕЛА 2 – штампање публикација у две боје) 
 

Тираж 
Просечан 

број табака 

Штампа 

једног 

табака – 

двобојна 

Израда корице у 

боји (меки 

повез) и 

повезивање 

књиге 

Цена по табаку за прелом 

једне књиге америкен 

формата у две боје са 

цртањем графикона, 

табела и обрадом слика 

Цена примерка 
Износ за 

цео тираж 

1 2 3 4 5 6 = 2*(3+5)+4 7=1x6 

300 66      

500 66      

700 66      

800 66      

900 66      

1.000 66      

1.500 66      

УКУПНО  

 

Објашњење за попуњавање табеле: 

• у колони 3 за дате тираже навести цену штампе једног штампарског табака (величина табака 

680x535) који обухвата двобојну штампу (2/2) 12 страница формата 20цм x 25цм и 19цм x 

23,4цм на офсетном 80-грамском папиру (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ НИТИ 

БРОЈЕМ ШТАМПАРСКИХ ТАБАКА); 

• у колони 4 навести цену израде корице у боји за меки повез и повезивање књиге за обим од 66 

штампарских табака (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ); 

• у колони 5 навести цену за графичку припрему, прелом двобојне књиге, цртање графикона, 

обраду слика, цртање табела, копирање формула за један табак (НЕ МНОЖИТИ СА 

ТИРАЖОМ); 

• у колони 6 навести цену једног примерка за меки повез за обим од 66 штампарских табака (НЕ 

МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ); цена једног примерка за меки повез добија се као умножак 

просечног броја табака по публикацији (колона 2 = 66 табака) и збира цене штампе једног 

табака (колона 3) и цене техничке припреме за један табак (колона 5), увећан за цену израде 

корице у боји и повезивања публикације (колона 4);  

• у колони 7 навести износ за цео тираж  (колона 7 =  колона 1 пута колона 6);  

 

Напомена уз табелу 2:  
Вредности у колонама бр. 3, 4, 5, 6 и 7 треба исказати у динарима, а без ПДВ-а. Сви захтевани подаци 

су обавезујући.  

У износ цене  потребно је укалкулисати и трошкове CTP плоча. 
 

Укупно за меки повез за двобојну штампу на 80-грамском офсетном папиру, за све 

тираже (ТАБЕЛА 2, колона 7): ___________________________ 
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(ТАБЕЛА 3 – штампање публикација у пуном колору ) 

 

Тираж 

Просечан 

број 

табака 

Штампа 

једног 

табака – 

у пуном 

колору 

Израда корице у 

боји (меки повез) 

и повезивање 

књиге 

Цена по табаку за прелом једне 

књиге америкен формата у 

колору са цртањем графикона, 

табела и обрадом слика. 

Цена примерка 
Износ за цео 

тираж 

1 2 3 4 5 6 = 2*(3+5)+4 7=1x6 

300 66      

500 66      

700 66      

800 66      

900 66      

1.000 66      

1.500 66      

2.000 66      

УКУПНО  

 

Објашњење за попуњавање табеле: 

• у колони 3 за дате тираже навести цену штампе једног штампарског табака (величина табака 

680x535) који обухвата штампу у пуном колору (4/4) 12 страница  формата 21,5цм х 25,1цм 

на 115-грамском мат кунздруку (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ НИТИ БРОЈЕМ 

ШТАМПАРСКИХ ТАБАКА); 

• у колони 4 навести цену израде корице у боји за меки повез и повезивање књиге за обим од 66 

штампарских табака (НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ); 

• у колони 5 навести цену за графичку припрему, прелом двобојне књиге, цртање графикона, 

обраду слика, цртање табела, копирање формула за један табак (НЕ МНОЖИТИ СА 

ТИРАЖОМ); 

• у колони 6 навести цену једног примерка за меки повез за обим од 66 штампарских табака 

(НЕ МНОЖИТИ СА ТИРАЖОМ); цена једног примерка за меки повез добија се као умножак 

просечног броја табака по публикацији (колона 2 = 66 табака) и збира цене штампе једног 
табака (колона 3) и цене техничке припреме за један табак (колона 5), увећан за цену израде 

корице у боји и повезивања публикације (колона 4);  

• у колони 7 навести износ за цео тираж (колона 7 =  колона 1 пута колона 6);  

 

Напомена уз табелу 3:  
Вредности у колонама бр. 3, 4, 5, 6 и 7 треба исказати у динарима, а без ПДВ-а. Сви захтевани подаци 

су обавезујући. У износ цене  потребно је укалкулисати и трошкове CTP плоча. 
 

 

Укупно за меки повез за штампу у пуном колору на 115-грамском мат кунздруку, за све 

тираже (ТАБЕЛА 3, колона 7): ___________________________ 
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(ТАБЕЛА 4 – израда, штампање, брендирање ЦД/ДВД-а, носач за ЦД/ДВД 

и постављање у књигу) 

Тираж Цена по комаду Укупно 

1 2 3=1*2 

300   
400   
500   
700   

1.000   
УКУПНО  

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ: 

 
Укупно за меки и 

тврди повез за 

једнобојну штампу 

на 80-грамском 

офсетном папиру, за 

све тираже (Табела 

1, колоне 

12+13+14+15) 

Укупно за меки 

повез за двобојну 

штампу на 80-

грамском офсетном 

папиру за све 

тираже (Табела 2, 

колона 7) 

Укупно све тираже и 

за меки повез за 

штампу у пуном 

колору на 115-

грамском мат 

кунздруку за све 

тираже 

(Табела 3, колона 7) 

Укупно за израду, 

штампање и 

брендирање 

ЦД/ДВД-ова 

(Табела 4, колона 3) 

УКУПНО 

1 2 3 4 1+2+3+4 

     

 

Рок испоруке целокупне количине књига исказан у данима, рачунајући од дана пријема 

текста у електронској форми: 

• за тираже до 1000 примерака: 

              - за издања у меком повезу је максимално 10 дана;  

- за издања у тврдом повезу је максимално 21 дан; 

• за тираже преко 1000 примерака: 

                        - за издања у меком повезу је максимално 14 дана, 

                        - за издања у тврдом повезу је максимално 25 дана. 

 

Рок и начин плаћања: ____ дана од дана достављања рачуна за пружене услуге (не може 

бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана) 

 

Рок важења понуде: ______дана (не краћи од 30 дана) 

 

Место испоруке:  Економски факултет, Каменичка 6, Београд 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.                   _________________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

У Г О В О Р 

О ШТАМПАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА ФАКУЛТЕТА  

 

 
Закључен између 

 

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

(у даљем тексту: Издавач) 

Матични број: 07001983 

ПИБ: 100223295 

Број рачуна: 840-1109666-73 

 

и 

______________________________ 

ул. ___________________________, кога заступа, директор ______________________ 

( у даљем тексту: Штампар) 

Матични број:_________________ 

ПИБ: ________________________ 

Број рачуна: __________________ 

 

 

 

 

________________________________   ____________________________ 

________________________________   ____________________________ 

                  (подизвођач)         (остали из групе понуђача) 
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Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују да је Издавач, сагласно одредбама Закона о 

јавним набавкама спровео јавну набавку услуга у отвореном поступку (ЈН бр. 19/2017) и да је 

Штампар доставио понуду бр. ______ од ________ 2017. године (биће преузето из понуде), 

која у потпуности одговара траженим захтевима Издавача и условима из конкурсне 

документације. 

 

 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је пружање услуга штампања публикација (књига, приручника, 

монографија и сл.), према понуди Штампара из члана 1. овог Уговора и Техничкој 

спецификацији, које чине саставни део овог уговора. 

Штампар наступа са подизвођачем ________________ , ул _______________ из 

_____________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу 

________________________________. 

 

Члан 3. 
 Издавач ангажује Штампара за услуге штампања публикација Факултета, у складу са 

потребама Факултета – Центра за издавачку делатност.  

Штампар се обавезује да ће сва додељена издања у поступку јавне набавке 

одштампати квалитетном штампом, у свему према условима из јавне набавке.  

Штампана издања испоручиће у роковима предвиђеним условима јавне набавке у 

конкурсној документацији. 

 Рок испоруке целокупне количине књига штампаних у једној боји, за тираже до 1000 

примерака, исказан у данима, рачунајући од дана пријема текста у електронској форми је за 

издања у меком повезу до 10 дана, а за издања у тврдом повезу до 21 дан. 

Рок испоруке целокупне количине књига штампаних у једној боји, за тираже преко 

1000 примерака, исказан у данима, рачунајући од дана пријема текста у електронској форми 

је за издања у меком повезу до 14 дана, а за издања у тврдом повезу до 25 дана. 

 Рок испоруке целокупне количине књига штампаних у две боје и пуном колору, за 

тираже до 1000 примерака исказан у данима, рачунајући од дана пријема текста у 

електронској форми је за издања у меком повезу  до 10 дана. 

Рок испоруке целокупне количине књига штампаних у две боје и пуном колору, за 

тираже преко 1000 примерака, исказан у данима, рачунајући од дана пријема текста у 

електронској форми је за издања у меком повезу до 14 дана. 

 

Члан 4. 

 Издавач се обавезује да преда Штампару текст књиге у електронској форми заједно са 

текстом импресума. 

 Послове коректуре и лектуре обавља Издавач. 

 Штампар се обавезује да изврши каталогизацију издања. 

 
 

Члан 5. 
Уговорне стране прихватају ценe којe је Штампар понудио у понуди која је саставни 

део овог уговора.  

 Као основ за утврђивање цене појединих публикација штампаних у једној боји, 

формата Б5, чији је број штампарских табака мањи или већи од 20 штампарских табака биће 

коришћени подаци из Понуде. 
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Као основ за утврђивање цене појединих публикација штампаних у две боје и пуном 

колору, чији је број штампарских табака мањи или већи од 66 штампарских табака биће 

коришћени подаци из Понуде. 

Цена мора бити фиксна најмање 60 дана од дана закључења уговора након чега до 

промене цене може доћи ако дође до промене тржишних услова из објективних разлога, тј. 

објективних промена цена материјала или цена других елемената на основу којих је одређена 

цена добара, уз обострану сагласност уговорних страна. 

 

 

Члан 6. 
 Уколико дође до значајних промена услова пружања услуга штампања која су 

предмет овог Уговора, уговорне стране су сагласне да споразумно склопе Анекс овог 

Уговора, којим ће дефинисати новонастале околности и међусобне односе у њима. 

 

Члан 7. 

 Штампар се обавезује да у случају неизвршења испоруке издања у року утврђеним 

Уговором Издавачу плати уговорну казну од 0,5% од укупно утврђене вредности издања за 

сваки дан прекорачења рока за издање које касни. 

 

Члан 8. 
 Испорука одштампаног тиража се врши франко магацин Издавача заједно са 

отпремницом и рачуном који мора обавезно да садржи наслов књиге, име и презиме аутора, 

испоручени тираж, број штампарских табака књиге, цену штампе по штампарском табаку, 

вредност обављене услуге штампе без ПДВ-а, посебно исказан ПДВ и вредност обављене 

услуге штампе заједно са ПДВ-ом. 

 Штампар се обавезује да на сваки пакет испоручених књига стави декларацију са 

називом књиге и бројем упакованих примерака. 

 Штампар се обавезује да последњу верзију текста која је ушла у штампу достави у 

електронској форми (на CD-u) Издавачу - Центру за издавачку делатност, у одговарајућем 

програму за дизајн и графичку припрему и PDF формату, приликом испоруке штампаног 

материјала. 

 Штампар се обавезује да по завршетку штампе, уз испоруку штампаног материјала, 

преда Издавачу припрему за штампу, која је укалкулисана у уговорену цену и која је 

власништво Издавача. 

Штампар се обавезују да Издавачу – Центру за издавачку делатност достави 20 

бесплатних примерака (ван укупног тиража књиге) сваког издања. 

 

Члан 9. 
Штампар даје Издавачу пуну гаранцију за квалитет штампаних публикација.  

Штампар гарантује да ће све штампане публикације у потпуности одговарати 

техничким спецификацијама из конкурсне документације. 

Приликом испоруке Издавач је дужан да изврши квалитативан и квантитативан 

пријем. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом испоруке, Записником 

који ће потписати овлашћени присутни представници уговорних страна. Издавач је у обавези 

да по испоруци што пре изврши квалитативан преглед штампаних публикација и да о свакој 

несаобразности и евентуалној рекламацији обавести Штампара најкасније у року од 3 дана 

од дана испоруке. 

 За случај да испоручене штампане публикације нису саобразне понуди Штампара, 

Издавач има право да по свом избору, захтева од Штампара:  

- замену испоручених публикација са одговарајућим публикацијама која су саобразна понуди 

Штампара, а о трошку Штампара, или 
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- повраћај цене са припадајућом законском каматом од момента извршене уплате. 

 

Члан 10. 
Штампар се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно 

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

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке 

без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, као и 

картон депонованих потписа, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Потписом овог уговора Штампар даје своју безусловну сагласност Издавачу да може 

реализовати достављену бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из 

Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет и квантитет испоручених публикација, 

као и на рокове испоруке. 

Обавезује се Издавач да Штампару на његов писмени захтев врати нереализовану 

депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана када је Штампар у целости 

извршио своје обавезе преузете овим Уговором. 

У случају да Штампар једнострано раскине Уговор, Издавач има право да реализује 

бланко соло меницу за добро извршење посла дату у депозит, као и на трошкове настале због 

накнадне набавке услуга. 

 
Члан 11. 

Издавач се обавезује да исплати вредност испоручених штампаних публикација у 

року од ___ дана од дана службеног пријема рачуна испостављеног за испоручене 

публикације. 

У случају доцње Издавач плаћа законску затезну камату. 

 

Члан 12.  
 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. 

 
Члан 13. 

Овај уговор се закључује на период од годину дана, почев од дана закључења уговора. 

 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 
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 16. 

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

страни припада по 3 (три) примерка. 

 

            ЗА ИЗДАВАЧА           ЗА ШТАМПАРА 

 
 __________________________                       ________________________ 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

Назив понуђача: ____________________________________________________ 

Датум: _________________ 

Укупна цена (без ПДВ) _______________________________________________ 

Стопа ПДВ _________________________________________________________ 

Износ ПДВ на укупну цену ___________________________________________ 

Укупна цена (са ПДВ) ________________________________________________ 

 

- Понуђена цена изражена је у динарима 

- Упутство за попуњавање: Уписати тражене податке у понуђене просторе у табели. 

 

 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 

Дана: _____________                 М.П.                     _________________________ 
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IX РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

Списак клијената у 2016. години 

којима смо пружали услуге штампања публикација 

 
 

 

Р.Б. 

 

Назив клијента 

 

Опис услуге  
Вредност извршених 

услуга  

(у динарима, без ПДВ-а) 

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНО:  

 

                                                                                                               

Напомена: у случају потребе, образац фотокопирати. 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 

Дана: _____________                 М.П.                    _________________________ 
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X ПОТВРДА КЛИЈЕНТА СА ЛИСТЕ РЕФЕРЕНЦИ О ИЗВРШЕНИМ  УСЛУГАМА 

ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ 

 

 

 

 

Назив 

клијента:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  
 

П О Т В Р Д А 

Којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је Пружалац 

услуге _______________________________________, из ______________________________,  

у 2016. години извршио услуге штампања публикација, без примедби, у укупној вредности 

од ______________________ динара, без ПДВ-а. 

Извршене су следеће услуге:  

_______________________________________________________________________________ 

                                                  

_______________________________________________________________________________ 

                                                 

_______________________________________________________________________________ 

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке услуга штампања публикација 

Економског факултета у Београду (јавна набавка број 19/2017) и у друге сврхе се не 

може користити.  

 

Место:___________________  

 

Датум:___________________ 

 

 

                     

 Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

    Клијент са листе референци 

 

 (м.п.)         _______________________ 
                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

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

листе
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XI ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 

 O ПОСЕДOВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ ЗА  ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

 

 
ПОНУЂАЧ: _________________________________, изјављује под кривичном и 

материјалном одговорноћшу да поседује следећу опрему: 

 

 

ПРИПРЕМА 

 
 

 

Р.бр. У р е ђ а ј (машина)  

Иденти

фикаци

они број 

 

Колич

ина 

Марка Капацитет 
Година 

производње 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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ШТАМПА 

 

Р.бр. У р е ђ а ј (машина) 

Иденти

фикаци

они број 

 

Колич

ина 

Марка Капацитет 
Година 

производње 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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ДОРАДА 

 

 
 

 

Напомена:  

Наручилац задржава право да пре доделе уговора изврши увид у техничку опремљеност 

штампара. Уколико Наручилац провером установи да неки од података наведених у 

табели не одговарају чињеничном стању и не налазе се на регистрованиј адреси понуда се 

сматра неприхватљивом и као таква биће одбијена  

У датим табелама неопходно је унети све захтеване податке. У супротном понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.                   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. У р е ђ а ј (машина) 

Иденти

фикаци

они број 

 

Колич

ина 

Марка Капацитет 
Година 

производње 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       



41/44 

 

 

 

XII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ (навести назив 

понуђача), доставља 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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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга штампања, број 19/2017, поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

У _________________             Потпис овлашћеног лица  
 

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 

јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 

учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

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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XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

УГОВОРА 

 

 
За јавну набавку услуга штампања, за потребе Универзитета у Београду - Економског 

факултета, број 19/2017 дајем следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 

изјављујем да сам сагласан, да ћу: 

 

- приликом потписивања уговора, за сваку партију за коју ми је додељен уговор, 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 јавне 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. 

 

 

 


