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даљем тексту: Закпн ), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације 
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I.  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
1. Ппдаци п наручипцу:  

Назив: Балканплпщки институт САНУ 
Адреса: Кнез Михаилпва 35/4; 11000 Бепград 
Интернет страница: http://www.balkaninstitut.com 
Е-mail адресa: balkinst@bi.sanu.ac.rs 

2. Врста ппступка јавне набавке:  
Јавна набавка мале вреднпсти. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 5/2013 су  услуге щтампе 3 коигe 
4. Кпнтакт (лице или служба) 

Лице за кпнтакт: Кранислав Вранић;  Тел: 2639830; E-mail: kranislav.vranic@bi.sanu.ac.rs 

 
II. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Штампа: 
1.1. Мпнпграфија Србија у британској политици 1889-1903 аутпр: Љубпдраг Ристић 
1.2. Збпрник The Italian Strategies in the Balkans from Risorgimento to Communism ур. 

Впјислав Павлпвић, 
1.3. шасппис Balcanica 44  

Пзнака из ппщтег решника набавки: 79810000 - услуге щтампаоа 
 
III.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС УСЛУГА, НАЧИН 
СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

1.1. Мпнпграфија Србија у британској политици 1889-1903 аутпр: Љубпдраг Ристић 
Фпрмат :  Б 5 (160 x 230 мм) 
Пбим :   544 стр. 
Тираж:   300 
Папир:   слпг пфсет; 80 гр;  

   кприца 250 гр. мат кунсд.;  
Штампа :  1/1 слпг;  кприца 4/0 + мат пластификација 1/0 
Ппвез:   брпщ, щивенп кпнцем 
Припрема:  дпставља издаваш у ПДФ; щтампарија израђује филмпве/плпше 
 
1.2. Збпрник The Italian Strategies in the Balkans from Risorgimento to Communism ур. 

Впјислав Павлпвић, 
Фпрмат :  Б 5 (160 x 230 мм) 
Пбим :   360 стр. 
Тираж:   300 
Папир:   слпг: пфсет 80 гр;  

кприца :  250 гр. мат кунсд.;  
Штампа :  слпг 1/1; кприце  4/0 + мат пластификација 1/0 
Ппвез:   брпщ, щивенп кпнцем 
Припрема:  дпставља издаваш у ПДФ; щтампарија израђује филмпве/плпше 

 
 

http://www.balkaninstitut.com/
mailto:balkinst@bi.sanu.ac.rs
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1.3. шасппис Balcanica 44  
Фпрмат :  Б 5 (160 x 230 мм) 
Пбим :   320 стр. 
Тираж:   300 
Папир:   слпг: мункен  90 гр;  

кприца 250 гр. мат кунсд.; 
Штампа :  слпг 1/1 ; кприца кплпр 4/1 + мат пластификација 1/0 
Ппвез:   брпщ, щивенп кпнцем 
Припрема:  дпставља издаваш у ПДФ; щтампарија израђује филмпве/плпше 
 

IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП 
СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

1. Услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 75. и 76. закпна 
 1.1.   Правп на учешће у ппступку пве јавне набавке има ппнуђач кпји испуоава пбавезне услпве 
за учешће у ппступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закпна и тп: 
1)  Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шл. 75. ст. 1. 
ташка 1. Закпна); 
2)  Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре (шл. 75. ст. 1. ташка 2. Закпна); 
3)  Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда (шл. 75. ст. 1. ташка 3. Закпна); 
4)  Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (шл. 75. ст. 1. ташка 4. 
Закпна); 
5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине (шл. 75. ст. 2. 
Закпна). 

1.2. Ппнуђач кпји учествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне услпве 
за учешће у ппступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закпна и тп: 
1. да распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетима (најмаое 10 заппслених), кап и да има 
најмаое једнпг заппсленпг дизајнера са заврщенпм виспкпм щкплпм стешенпм на студијама 
првпг или другпг степена, пднпснп академске или струкпвне студије, и тп на непдређенп или 
пдређенп време; 
2. да има ппзитиван гпдищои биланс стаоа и биланс успеха у ппследоих пет гпдина; 
3. да нема маои гпдищои прихпд пд 15 милипна динара; 
4. да је ппследое три гпдине пружап услуге припреме, дизајна, кпректуре, графишкпг уређеоа и 
щтампе.   
5. да има искуства у квалитетнпм щтампаоу наушних публикација интернаципналнпг квалитета.    

1.3. Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са чланпм 80. Закпна, ппдизвпђач 
мпра да испуоава пбавезне услпве из члана 75. став 1. тачка 1) дп 4) Закпна. Ппред пбавезних 
услпва ппдизвпђач мпра да испуни следеће дпдатне услпве: 
1. да распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетима (најмаое 10 заппслених), кап и да има 
најмаое једнпг заппсленпг дизајнера са заврщенпм виспкпм щкплпм стешенпм на студијама 
првпг или другпг степена, пднпснп академске или струкпвне студије, и тп на непдређенп или 
пдређенп време; 
2. да има ппзитиван гпдищои биланс стаоа и биланс успеха у ппследоих пет гпдина; 
3. да нема маои гпдищои прихпд пд 15 милипна динара; 
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4. да је ппследое три гпдине пружап услуге припреме, дизајна, кпректуре, графишкпг уређеоа и 
щтампе.  
5. да има искуства у квалитетнпм щтампаоу наушних публикација интернаципналнпг квалитета.    

 
1.4.  Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни 

пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташка 1) дп 4) Закпна а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 
 

2.  Упутствп какп се дпказује испуоенпст услпва 
Испуоенпст пбавезних услпва за учешће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са 
чланпм 77. став 4. Закпна, ппнуђач дпказује дпстављаоем Изјаве (пбразац изјаве ппнуђаша дат је 
у ппглављу IV пдељак 3.), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да 
испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 75. Закпна. 
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица 
свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву 
ппдизвпђаша (Пбразац Изјаве ппдизвпђаша, дат је у ппглављу IV пдељак 3.) пптписану пд стране 
пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм. 
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда 
пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих 
дпказа п испуоенпсти услпва. 
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана , не дпстави на 
увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву. 
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана. 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп 
закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на 
прпписан нашин. 

Испуоенпст дпдатних услпва за учешће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђач дпказује: 
– дпстављаоем кппије радне коижице или кппије пријаве псигураоа за заппслене и кппија 

диплпме или увереое п диплпмираоу за дизајнера; 
– дпстављаоем пппуоенпг, пптписанпг и пешатпм пверенпг пбрасца референце щтампарије 

(пбразац листе дат је у ппглављу IV пдељак 3); 
– дпстављаоем кппије биланса стаоа и биланса успеха за ппследоих 5 гпдина; 
– дпстављаоем биланса успеха из кпјег се види да је пстварен прихпд пд најмаое 15 милипна 

динара у претхпднпј гпдини. 
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ПБРАЗАЦ 1 
ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА  

 
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА У 

ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
 У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Ппнуђаш __________________________________________________________________ 

(навести назив ппнуђаша) 

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти кпја има за предмет услуге - щтампа 
_________________________________________________________________, 

ЈН Балканплпщкпг института САНУ бр. ________, испуоава све услпве из шлана 75. Закпна, 
пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку и тп: 
 
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар, 
 
2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваое мита, 
кривишнп делп преваре; 
 
3. Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда; 
 
4. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије ( или стране државе када ппнуђаш има седищте на оенпј 
теритприји), 
 
5. Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне свпјине. 
 
 Местп: _______________      Ппнуђаш 

Датум:  ______________    М.П.            _____________________________  
         
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд  стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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ПБРАЗАЦ 2 

РЕФЕРЕНЦЕ ШТАМПАРИЈЕ  

 

Ред. бр. Назив наручипца кпме је ппнуђач пружап услуге Брпј пружених услуга наручипцима и 
укупна вреднпст ппсла  

2010. г.  2011. г. 2012. г. 

1.     

2.     

3.     

4.     

     

     

     

     

     

 

 
 
Местп: ________                              Пптпис и пешат  пвлащћенпг 
лица: 
Датум: _________________   
 ______________________________________ 
              

Наппмена:  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, пбразац Референе штампарије мпра бити пптписан  пд  
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверен пешатпм. 
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Пбразац Референе штампарије мпра бити 
пптписан  пд  стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверен пешатпм. 
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V  УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

   
1. Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена   
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 
2. Начин на кпји ппнуда мпра бити сачиоена 

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену 
на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. 
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи 
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: Балканплщки институт САНУ, 11000 Бепград, Кнез Михаилпва бр. 35. 
са назнакпм: „Ппнуда за јавну набавку услуга – щтампа, ЈН бр. 5/2013 - НЕ ПТВАРАТИ“. Ппнуда се 
сматра благпвременпм, укпликп је примљена пд стране нарушипца дп рпка назнашенпг у ппзиву за 
ппднпщеое ппнуда. 
Нарушилац ће пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пбележити време пријема и евидентирати 
брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп 
нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде.  У пптврди п пријему нарушилац ће 
навести датум и сат пријема ппнуде. 
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 
неблагпвременпм. 

 Пбавезна садржина ппнуде: 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду кпја мпра да садржи следеће: 
1) пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац ппнуде (Пбразац из ппглавља VI)  
2) пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац изјаве ппнуђаша п испуоаваоу услпва за ушещће 
у ппступку (Oбразац Изјаве ппнуђаша ппглавље IV, пдељак 3) 
3) Мпдел угпвпра (пбразац  из ппглавља VII) 
4) Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (пбразац из ппглавља VIII) 
5) Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (пбразац из ппглавља IX) 
6) Пбразац референце щтампарије 

 
3. Партије 

Јавна набавка није пбликпвана крпз партије 
4. Ппнуда са варијантама 

Ппднпщеое ппнуда са варијантама није дпзвпљенп. 
5. Начин измене, дппуне или пппзива ппнуде  

У рпку за ппднпщеое ппнда ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин 
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпставља. 
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу:  
Балканплпщки институт САНУ; Кнез Михаилпва 35/4 11000 Бепград,   
са назнакпм: 
“Измена (дппуна пппзив) ппнуде за јавну набавку услуга - щтампа, ЈН бр. 5/2013 - НЕ ПТВАРАТИ”  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси 
група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и 
адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше, нити да меоа свпју ппнуду. 

6. Учестпваое у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач 
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 
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Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда. 
У пбрасцу ппнуде (ппглавље  VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп  да ли 
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 

7. Ппнуда са ппдизвпђачем 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдивпђашем дужан је да у пбрасцу ппнуде (ппглавље  VI), 
наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпје ће ппверити 
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити 
прекп ппдизвпђаша. 
Ппнуђаш у пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое 
набавке ппверити ппдизвпђашу. 
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду 
са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва 
(дпказе наведене за дпдатне услпве у ппглављу IV, пдељак 2, Пбразац изјаве и пбразац Референе 
щтампарије из ппглавља IV, пдељак 3) 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп за изврщеое угпвпрених пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 

8. Заједничка ппнуда 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а 
кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. став 4. ташка 1 дп 6. Закпна и тп ппдатке п: 
1. шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 
групу ппнуђаша пред нарушипцем, 
2. ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр, 
3. ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша  дати средствп пбезбеђеоа, 
4. ппнуђашу кпји ће издати рашун, 
5. рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое и 
6. пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу 
IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва (дпказе за 
дпдатне услпве из ппглавља IV, пдељак 2, Пбразац Изјаве и пбразац Референе щтампарије из 
ппглавља IV, пдељак 3). 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду 
у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и 
угпвпра п јавнпј набавци, непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 

9. Захтеви у ппгледу начина и рпка плаћаоа, гарантнпг рпка, евентуалних других пкплнпсти пд кпјих 
зависи прихватљивпст ппнуде: 
Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа 
Рпк плаћаоа услуга не мпже бити краћи пд 15 дана, нити дужи пд 45 дана пд дана дпставе 
фактуре. 
Исплата се врщи на текући рашун ппнуђаша. 
Захтев у ппгледу рпка пружаоа услуге 
Рпк пружаоа услуге не мпже бити дужи пд 30 дана пд дана пријема материјала пд стране 
нарушипца.  
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Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда (шлан 90. ЗЈН)  
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику захтева пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати прпдужеое рпка важеоа ппнуде, не мпже меоати ппнуду. 

10. Валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди 
Цене у ппнуди мпрају бити исказане у динарима, без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим 
свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији јавне набавке,  с тим да ће се за пцену ппнуде 
узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. 
ЗЈН, пднпснп тражиће пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним. 

11. Ппдаци п државнпм пргану или прганизацији, пднпснп пргану или служби теритпријалне 
аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити исправни ппдаци п 
ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при заппшљаваоу, услпвима рада и 
сл., а кпји су везани за извршеое угпвпра п јавнпј набавци 
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и 
министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 
заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 

12. Ппдаци п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа испуоеоа 
пбавеза ппнуђача 
Нарушилац не тражи средства финансијскпг пбезбеђеоа 

13. Заштита ппверљивпсти ппдатака кпје наручилац ставља ппнуђачима на распплагаое, 
укључујући и оихпве ппдизвпђаче 
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое. 

14. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуда 
Заинтереспванп лице мпже у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца, електрпнским 
путем на e-mail тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са  
припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда. Нарушилац 
ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм 
пблику ппщтпм, телефакспм или путем електрпнске ппщте и истпвременп ће ту инфпрмацију 
дпставити свим другим лицима кпја су примила кпнкурсну дпкументацију и пбјавити је на Ппрталу. 
Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде 
заинтереспванп лице ће упутити на адресу нарушипца:  
Балканплпщки институт САНУ Кнез МИхаилпва 35/4 11000 Бепград са наппменпм ”Захтев за 
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације-јавна набавка услуга – 
щтампа“ 
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое  п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа, нити да дппуоује кпнкурсну 
дпкументацију. 
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није 
дпзвпљенп. 
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин предвиђен шланпм 20. Закпна.  

15. Дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда и кпнтрпла кпд ппнуђача пднпснп 
оегпвпг ппдизвпђача 
Ппсле птвараоа ппнуда, нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 
захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 
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уппређиваоу ппнуда. Нарушилац мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна) 
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу 
кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерен рпк да 
ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу кпд ппнуђаша, кап и кпд 
оегпвпг ппдизвпђаша. 
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака, упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. 
 У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нaрушилац ће оегпву ппнуду пдбити 
кап неприхватљиву. 

16. Дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза ппнуђача кпји се налазе на списку 
негативних референци 
Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у 
складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није 
истпврстан предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је 
да у тренутку закљушеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла 
кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за дпбрп 
изврщеое ппсла издаје се у висини пд  15% пд купне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а са рпкпм 
важнпсти кпји је 30 дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла Акп се за време трајаоа 
угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп 
изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. 

17.  Врста критеријума за дпделу угпвпра 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума: “Најнижа ппнуђена цена”.  

18. Елементи критеријума на пснпву кпјих ће наручилац извршти дпделу угпвпра у ситуацији када 
ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм најнижпм ценпм 
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија ппнуда биће 
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип најкраћи рпк пружаоа услуга   

19. Ппштпваое пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа 
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, затити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне свпјине (Пбразац Изјаве из ппглавља IV, пдељак 3) 

20. Кпришћеое патента и пдгпвпрнпст за ппвреду заштићених права интелектуалне свпјине трећих 
лица 
Накнаду за кприщћеое патента кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 

21. Начин и рпк за ппднпшеое захтева за заштиту права ппнуђача 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице пднпснп 
ппслпвнп удружеое у име наведених лица. 
Захтев за защтиту права се ппднпси Републишкпј кпмисији за защтиту права, а предаје нарушипцу 
неппсреднп или ппщтпм преппрушенп са ппвратницпм. Кппија захтева за защтиту права се 
истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији за защтиту права. 
Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим укпликп закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права 
нарушилац ће пбавестити све ушеснике у ппступку јавне набавке пднпснп пбјавити на Ппрталу 
управе, најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева. 
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина јавнпг ппзива или 
кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд стране 
нарушипца три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У 
тпм слушају ппднпщеоем захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда. 
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Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра у складу са шланпм 108. став 3. Закпна п јавним 
набавкама или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из шлана 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое 
захтева за защтиту права је 5 (пет) дана пд дана пријема пдлуке. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу пд 
40.000,00 динара (брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, ппзив на брпј  50-016, сврха: Републишка 
административна такса са назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: Бучет Републике Србије) 

22. Рпк у кпјем ће угпвпр бити закључен 
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана 
пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. став 6. ЗЈН. 
Захтев за защтиту права задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке дп 
дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм захтеву за защтиту права, акп Републишка кпмисија за защтиту права 
на предлпг нарушипца не пдлуши другашије. 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5. Закпна. 
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 
Ппнуда бр. _________ пд _______________ гпдине за јавну набавку услуга: щтампа 
_______________________________,  ЈН бр. ________. 
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђаша  

Адреса и седищте ппнуђаша  

Матишни брпј ппнуђаша  

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша  

Име пспбе за кпнтакт  

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail)  

Телефпн  

Факс  

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке  

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  

2)ППНУДУ ППДНПСИ: 

А) САМПСТАЛНП 

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

Наппмена: Запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп се ппнуда ппднпси 
са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група 
ппнуђаша.  
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 

1) Назив ппдизвпђаша  

 Адреса   

 Матишни брпј   

 Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш 

 

 Деп предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш  

2) Назив ппдизвпђаша  

 Адреса  

 Матишни брпј  

 Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш 

 

 Деп предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш  
Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са 
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени 
пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђаша. 
 
4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

1) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди  

 Адреса  

 Матишни брпј  

 Ппрески идентификаципни брпј  

 Име пспбе за кпнтакт  

2) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди  

 Адреса  

 Матишни брпј  

 Ппрески идентификаципни брпј  

 Име пспбе за кпнтакт  

3) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди  

 Адреса  

 Матишни брпј  

 Ппрески идентификаципни брпј  

 Име пспбе за кпнтакт  

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места предвиђених у 
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди 
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- НАБАВКА УСЛУГЕ –  
штампа коига, издавач: Балканплпши институт ЈН 5/2013. 
 
 
 
Предмет: Јавна набавка услуга: щтампа _____________________________________________ 
ЈН бр. _________, у тиражу пд ___________ кпмада 
 
 
 

Цена пп кпмаду (без ПДВ) _____________ динара   

Цена за тираж пд ______ кпмада (без ПДВ)  _____________ динара 

Укупан изнпс ПДВ-а: _____________ динара 

Укупна цена за тираж пд 300 кпмада са ПДВ-пм  _____________ динара 

 
2.  Рпк плаћаоа _______ дана пд дана исппстављаоа фактуре (рпк не мпже бити  краћи пд 15 

дана, ни дужи пд 45 дана пд дана исппстављаоа фактуре) 

3. Рпк за пружаое услуга ________ дана пд дана закљушеоа угпвпра (рпк не мпже бити дужи 

пд 30 дана пд дана пријема материјала) 

4.   Рпк важеоа ппнуде изнпси ________ дана пд дана птвараоа ппнуде (рпк не мпже бити 

краћи пд 30 дана) 

 
 
 
           Датум    М.П.     Ппнуђаш 
___________________                ______________________ 
 
 
Наппмена: 
Пбразац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су 
ташни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, 
група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви 
ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе  
кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм  пверити пбразац ппнуде. 
 
 
 

  
 
 



 15 

 
VII МПДЕЛ УГПВПРА 

 
УГПВПР П ШТАМПИ____________________________________________ 
ЈН бр. ____________ 

 
Закљушен између: 
 
1. Балканплпшкпг института САНУ, ул. Кнез Михаилпа 35/4, Бепград, Матишни бр. 07053908; 
ПИБ 101824163; ПДВ 158635864; жирп рашун 840-1245660-73, кпга заступа директпр др Дущан Т. 
Батакпвић (у даљем тексту: кприсник услуга) и 
 

2. ___________________________, ул. _________________, матишни брпј ____________, 
щифра делатнпсти __________, регистарски брпј ___________, ПИБ ________________, кпга 
заступа директпр ________________, (у даљем тексту: пружалац услуга). 
 

Члан 1. 
Предмет пвпг угпвпра је услуга: щтампа_____________________________________________,  
у издаоу Балканплпшкпг института САНУ, а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти, бр. ______________.  
Саставни деп пвпг угпвпра је ппнуда изврщипца услуга бр. _____________ пд 
_________________ гпдине са ппнуђенпм ценпм. 

 
Члан 2. 

Изврщилац услуга се пбавезује да предметну услугу из шл. 1. пвпг угпвпра изврщи  у тиражу 
пд ___________ примерака, а у свему према  технишким карактеристикама и 
спецификацијама кпје су саставни деп кпнкурсне дпкументације, ппнуди, бр. ____________ 
пд __________ гпдине и правилима струке. 
 

Члан 3. 
Кприсник услуга се пбавезује да на име услуге кпја је предмет пвпг угпвпра, уплати изнпс пд 
____________________ динара, плус ПДВ у висини ________________ динара, щтп укупнп 
изнпси ________________ динара, на текући рашун изврщипца услуга бр. 
__________________ кпд банке __________________, у рпку пд __________ дана пд дана  
дпстављаоа фактуре. 
 

Члан 4. 
Кприсник услуга се пбавезује да пбезбеди и дпстави материјал за щтампаое коиге 
изврщипцу услуга у ПДФ фпрмату. 
 

Члан 5. 
Изврщилац услуга се пбавезује да услугу из шл. 1. пвпг угпвпра изврщи у рпку пд ________ 
дана пд дана пријема материјала и увпђеоа у ппсап. 
 

Члан 6. 
Угпвпрне стране су се дпгпвприле, да укпликп се у тренутку пријема пдщтампаних коига 
укажу неки недпстаци у ппгледу квалитета или пшигледне грещке, или се приликпм щтампе 
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није ппступилп пп технишким спецификацијама, изврщилац услуга ће у тпм слушају бити у 
пбавези, да у рпку пд пет дана пд дана писане рекламације кприсника услуга, исте птклпни. 
Акп у наведенпм рпку изврщилац услуга не мпже да птклпни недпстатке, кприсник има 
правп да раскине угпвпр, а изврщилац услуга је у тпм слушају дужан  да кприснику надпкнади 
насталу щтету. 

Члан 7. 
Укпликп изврщилац услуга не изврщи услугу у угпвпренпм рпку  из шлана 5. пвпг угпвпра, у 
пбавези је да кприснику исплати 0,5% пд вреднпсти неисппрушенпг дела за сваки дан 
закащоеоа.  
 

Члан 8. 
Изврщилац услуга ће предмет угпвпра из шлана 1. пвпг Угпвпра врщити сампсталнп. 
или 
Изврщилац услуга ће предмет угпвпра из шлана 1. пвпг Угпвпра врщити са ппдизвпђашима. 
или 
Изврщилац услуга ће предмет угпвпра из шлана 1. пвпг Угпвпра врщити  са группм ппнуђаша 
(заједнишка ппнуда). 
 

Члан 9. 
У слушају сппра угпвпрне стране су се сппразумеле да исти реще сппразумнп, а у супрптнпм 
исти ће се рещавати пред надлежним судпм у Бепграду. 
 

Члан 10. 
Пвај угпвпр је сашиоен у шетири истпветна примерка, пп два за сваку угпвпрну страну. 
 
 
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА                                                        КПРИСНИК УСЛУГА 

 
 
 
директпр 

 
 
 

директпр 
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IX. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

У складу са шланпм 26. Закпна, ппнуђаш ____________________________________ 

(навести назив и име ппнуђаша) даје: 

ИЗЈАВУ 

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у 

ппступку јавне набавке услуга: щтампа _______________________________________,  

ЈН бр. ____________, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 

заинтереспваним лицима. 

 

Датум    М.П.     Ппнуђаш 
                  _______________                   _____________ 

 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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X  ПБРАЗАЦ СППРАЗУМА КАП САСТАВНПГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ 

У складу са шланпм 81. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), 
ппнуђаши из групе ппнуђаша кпји ппднпсе заједнишку ппнуду у  графишкп рещеое, дизајн и 
щтампа _____________________________, ЈН бр. ___________, кпја се спрпвпди у ппступку 
јавне набавке мале вреднпсти су склппили: 

 
 

СППРАЗУМ КАП САСТАВНИ ДЕП ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ 

 
1.да је шлан групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред 
нарушипцем_______________________________________________________________ 
2. да је ппнуђаш кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати 
угпвпр__________________________________ 
3. да је ппнуђаш кпји ће у име групе ппнуђаша  дати средствп 
пбезбеђеоа___________________________ 
4. да је ппнуђаш кпји ће издати 
рашун________________________________________________________ 
5. да је рашун на кпји ће бити изврщенп 
плаћаое_______________________________________________ 
6. п пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое 
угпвпра___________________________  
______________________________________________________________________ 
 

местп___________                                       пптпис и пешат ппнуђаша из групе ппнуђаша 
датум____________                                            кпји ппднпсе заједнишку ппнуду 

1.___________________________ 
 
2.___________________________ 
 
3.___________________________ 
 
4.___________________________ 

Наппмена: Пвај пбразац сппразума пппуоавају, пптписују и пешатпм пверавају ппнуђаши кпји ппднпсе 
заједнишку ппнуду.Укпликп се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе ппнуђаша пптписује и 
пешатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају 
даваое изјаве ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (Изјава п испуоаваоу услпва из шлана 
75. и76. Закпна и Изјава п независнпј ппнуди), тп се дефинище пвим сппразумпм. 

 


