
 

 

 

  

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, 

бр.124/12, 14/15. и 68/15.), 

Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ 

УСЛУГА 
- ,, Набавка услуге штампе и услуга везаних уз штампу за потребе  Факултета политичких 

наука у 2016. години,, 

 

 Дана 11.05.2016. године постављен је на Портал јавних набавки и сајту наручиоца 

позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне 

набавке мале вредности, за јавну набавку број 04-5/54, у којој Наручилац врши измену на 

следећи начин: 

 

I 

 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН мале вредности број 04-5/54: 

 

 на страни 11. од 39 страна конкурсне документације стоји: 

„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)финансијски и пословни капацитет:потврда надлежног органа да није био у 

блокади најмање 12 (дванаест) месеци од дана подношења понуде; 

 

2) кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима 

(најмање 10 запослених), као и да има запослене на неодређено или одређено време 

или путем уговора о привременим и повременим пословима или ангажоване по 

уговору о делу најмање једног дизајнера и лектора-коректора са завршеном 

високом школом стеченом на студијама другог степена, односно академске или 

струковне студије; лектор-коректор и дизајнер  су вршили лектуру, коректуру, 

односно дизајнирали најмање 5 издања која имају ЦИП, ИСБН или ИССН број. 

 

3) технички капaцитет: да поседује сопствено доставно возило (у власништву или 

на лизинг) 

 

Мења се и сада гласи: 

„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.финансијски и пословни капацитет:потврда надлежног органа да није био у 

блокади најмање 12 (дванаест) месеци од дана подношења понуде; 

 



 

 

 

 

2. кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима,најмање 

10 запослених на неодређено или одређено време или путем уговора о привременим 

и повременим пословима или ангажоване по уговору о делу и то најмање 2 

запослена или ангажована  лица  на пословима офсет машинисте и књиговесца 

(односно по једног офсет машинисту и једног књиговесца) и најмање једног 

графичког дизајнера и једног лектора-коректора са завршеном високом школом 

стеченом на студијама другог степена, односно академске или струковне студије; 

лектор-коректор и графички дизајнер  су вршили лектуру, коректуру, односно 

дизајнирали најмање 5 издања која имају ЦИП, ИСБН или ИССН број. 

3. да поред стандардне офсетне опреме за штампу поседује и опрему за дигиталну 

штампу; (у власништву, по уговору о закупу или на лизинг) 

4. да поседује сопствено доставно возило (у власништву или на лизинг).“ 

 

 

II 

 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН мале вредности број 04-5/54: 

 

 на страни 13. од 39 страна конкурсне документације стоји: 

 

Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 76. 

Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем неоверених 

фотокопија: 

 1)финансијски и пословни капацитет: да није био у блокади најмање 12 

(дванаест )  месеци од дана подношења пријаве; потврду о броју дана неликвидности 

издату  од стране Народне банке Србије,  
2. да има позитиван годишњи биланс стања и биланс успеха у последње три године 

и то 2013, 2014. и 2015. год.; Доказ: копије завршних рачуна 

3. да у току 2015. године није имао  годишњи приход мањи од троструке вредности  

у односу на процењену вредност ове јавне набавке без пдв-а (процењена вредност ове 

јавне набавке је 2.818.183,00.-динара без пдв-а);Доказ: копије завршних рачуна 

 

2) кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима 

(најмање 10 запослених), као и да има запослене на неодређено или одређено време 

или путем уговора о привременим и повременим пословима или ангажоване по 

уговору о делу најмање једног дизајнера и лектора-коректора са завршеном 

високом школом стеченом на студијама другог степена, односно академске или 

струковне студије; лектор-коректор и дизајнер  су вршили лектуру, коректуру, 

односно дизајнирали најмање 5 издања која имају ЦИП, ИСБН или ИССН број. 

копија уговора о раду, о привременим и повременим пословима  или 

копија уговора о делу и копија пријава у Централни регистар 

обавезног социјалног осигурања, копија радне књижице списак 



 

 

 

најмање 5 издања са копијама страница издања(насловна страна, стране на 

којима су наведени дизајнери, односно  лектори и коректори и са ИСБН 

бројем).  Овај услов може се доказати и на следећи начин: списак најмање 

5 издања са копијама страница издања  (насловна страна, стране на којима 

су наведене информације да је фирма вршилац лектуре, коректуре и 

дизајна и са ИСБН бројем).  Тада у прилогу треба доставити уговоре 

којима се потврђује да су та лица вршила послове лектуре, коректуре и 

дизајна наведих издања, односно копије радних књижица и потврде 

одговорног лица фирме да су та лица вршила вршила послове лектуре, 

коректуре и дизајна наведих издања. 

3)  да  поседује сопствено доставно возило (у власништву или на лизинг);   

 Доказ: копија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу.” 

 

Meња се и сада гласи: 

 

Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 76. 

Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем неоверених 

фотокопија: 

1)финансијски и пословни капацитет: да није био у блокади најмање 12 (дванаест ) 

 месеци од дана подношења пријаве; потврду о броју дана неликвидности издату 

 од стране Народне банке Србије,  
 

2. кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима,најмање 

10 запослених на неодређено или одређено време или путем уговора о привременим 

и повременим пословима или ангажоване по уговору о делу и то најмање 2 

запослена или ангажована  лица  на пословима офсет машинисте и књиговесца 

(односно по једног офсет машинисту и једног књиговесца) и најмање једног 

графичког дизајнера и једног лектора-коректора са завршеном високом школом 

стеченом на студијама другог степена, односно академске или струковне студије; 

лектор-коректор и графички дизајнер  су вршили лектуру, коректуру, односно 

дизајнирали најмање 5 издања која имају ЦИП, ИСБН или ИССН број доказује се: 

копија уговора о раду, о привременим и повременим пословима  или 

копија уговора о делу и копија пријава у Централни регистар 

обавезног социјалног осигурања, копија радне књижице списак 

најмање 5 издања са копијама страница издања(насловна страна, стране на 

којима су наведени графички дизајнери, односно  лектори и коректори и са 

ИСБН бројем).  Овај услов може се доказати и на следећи начин: списак 

најмање 5 издања са копијама страница издања  (насловна страна, стране 

на којима су наведене информације да је фирма вршилац лектуре, 

коректуре и дизајна и са ИСБН бројем).  Тада у прилогу треба доставити 

уговоре којима се потврђује да су та лица вршила послове лектуре, 



 

 

 

коректуре и дизајна наведих издања, односно копије радних књижица и 

потврде одговорног лица фирме да су та лица вршила вршила послове 

лектуре, коректуре и дизајна наведих издања. 

3. да поред стандардне офсетне опреме за штампу поседује и опрему за дигиталну 

штампу; Доказ: извод из књиге основних средстава. Наручилац не инсистира на било ком 

специфичном типу опреме за дигиталну штампу. Довољно је да се из извода књиге 

основних средстава види да је поседују. Овај услов доказују и копијом уговора о закупу, 

односно лизингу 

4. да поседује сопствено доставно возило (у власништву или на лизинг); Доказ: 

копија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу.” 

 

 

 

 

III 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН мале вредности број 04-5/54: 

 

 на страни 15. од 39 страна конкурсне документације стоји: 

„Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Јове 

Илића 165, Београд ,,Понуда за јавну набавку услуге набавка услуге штампе и услуге 

везане уз штампу за потребе Факултета политичких наука у 2016. години број 04-

5/54, ЈН бр.04-5/-54 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 20. маја 2016. године до 10.00 часова. Oтварање понуда 

обавиће се истог дана у 10:15 часова у зборници Факултета.” 

 

Meња се и сада гласи: 

 

„Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Јове 

Илића 165, Београд ,,Понуда за јавну набавку услуге набавка услуге штампе и услуге 

везане уз штампу за потребе Факултета политичких наука у 2016. години број 04-

5/54, ЈН бр.04-5/-54 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 24. маја 2016. године до 10.00 часова. Oтварање понуда 

обавиће се истог дана у 10:15 часова у зборници Факултета.” 

 

IV 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН мале вредности број 04-5/54: 

 

 на страни 16. од 39 страна конкурсне документације стоји: 

 

“Понуда мора да садржи:  
 - Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI  у конкурсној 

документацији);  

 - Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, попуњен, 

потписан и печатом оверен (Образац 3.  у конкурсној документацији) 



 

 

 

- неоверене фотокопије докумената којим се доказује финансијски и пословни капацитет: 

да није био у блокади најмање 12 (дванаест) месеци од дана подношења пријаве; потврду 

о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије,  

2) кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима 

(најмање 10 запослених), као и да има запослене на неодређено или одређено време 

или путем уговора о привременим и повременим пословима или ангажоване по 

уговору о делу најмање једног дизајнера и лектора-коректора са завршеном 

високом школом стеченом на студијама другог степена, односно академске или 

струковне студије; лектор-коректор и дизајнер  су вршили лектуру, коректуру, 

односно дизајнирали најмање 5 издања која имају ЦИП, ИСБН или ИССН број, коју 

доказује подношењем копија уговора о раду, о привременим и повременим 

пословима  или копија уговора о делу или копија пријава у Централни 

регистар обавезног социјалног осигурања, копије диплома лектора-коректора 

и дизајнера, списак најмање 5 издања са копијама страница издања(насловна 

страна, стране на којима су наведени дизајнери, односно  лектори и коректори и са 

ИСБН бројем).  Овај услов може се доказати и на следећи начин: списак најмање 5 

издања са копијама страница издања  (насловна страна, стране на којима су 

наведене информације да је фирма вршилац лектуре, коректуре и дизајна и са 

ИСБН бројем).  Тада у прилогу треба доставити уговоре којима се потврђује да су 

та лица вршила послове лектуре, коректуре и дизајна наведих издања, односно 

копије радних књижица и потврде одговорног лица фирме да су талица вршила 

вршила послове лектуре, коректуре и дизајна наведих издања. 

- поседује сопствено доставно возило (у власништву или на лизинг);    

 Доказ: копија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу. 

- 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 печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора 

(образац VII у конкурсној документацији);  

 - Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, 

дате под материјалном и кривичном одговорношћу (образац IX у конкурсној 

документацији). 

 -Образац Изјаве о обавези достављања менице за добро извршење посла (образац X 

у конкурсној документацији). 

 

Meња се и сада гласи: 

 

“Понуда мора да садржи:  
 - Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI  у конкурсној 

документацији);  



 

 

 

 - Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, попуњен, 

потписан и печатом оверен (Образац 3.  у конкурсној документацији) 

- неоверене фотокопије докумената којим се доказује финансијски и пословни капацитет: 

да није био у блокади најмање 12 (дванаест) месеци од дана подношења пријаве; потврду 

о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије,  
 

2. кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима,најмање 

10 запослених на неодређено или одређено време или путем уговора о привременим 

и повременим пословима или ангажоване по уговору о делу и то најмање 2 

запослена или ангажована  лица  на пословима офсет машинисте и књиговесца 

(односно по једног офсет машинисту и једног књиговесца) и најмање једног 

графичког дизајнера и једног лектора-коректора са завршеном високом школом 

стеченом на студијама другог степена, односно академске или струковне студије; 

лектор-коректор и графички дизајнер  су вршили лектуру, коректуру, односно 

дизајнирали најмање 5 издања која имају ЦИП, ИСБН или ИССН број доказује се: 

копија уговора о раду, о привременим и повременим пословима  или 

копија уговора о делу и копија пријава у Централни регистар 

обавезног социјалног осигурања, копија радне књижице списак 

најмање 5 издања са копијама страница издања(насловна страна, стране на 

којима су наведени графички дизајнери, односно  лектори и коректори и са 

ИСБН бројем).  Овај услов може се доказати и на следећи начин: списак 

најмање 5 издања са копијама страница издања  (насловна страна, стране 

на којима су наведене информације да је фирма вршилац лектуре, 

коректуре и дизајна и са ИСБН бројем).  Тада у прилогу треба доставити 

уговоре којима се потврђује да су та лица вршила послове лектуре, 

коректуре и дизајна наведих издања, односно копије радних књижица и 

потврде одговорног лица фирме да су та лица вршила вршила послове 

лектуре, коректуре и дизајна наведих издања. 

3. да поред стандардне офсетне опреме за штампу поседује и опрему за дигиталну 

штампу; Доказ: извод из књиге основних средстава. Наручилац не инсистира на било ком 

специфичном типу опреме за дигиталну штампу. Довољно је да се из извода књиге 

основних средстава види да је поседују. Овај услов доказују и копијом уговора о закупу, 

односно лизингу 

4. да поседује сопствено доставно возило (у власништву или на лизинг); Доказ: 

копија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу. 

- 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 печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора 

(образац VII у конкурсној документацији);  



 

 

 

 - Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, 

дате под материјалном и кривичном одговорношћу (образац IX у конкурсној 

документацији). 

 -Образац Изјаве о обавези достављања менице за добро извршење посла (образац X 

у конкурсној документацији). 

 

V 

 

У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Напомена: Измењене стране су дате у прилогу. 

 

 

Председник Комисије за јавну набавку 

 

проф.др Дејан Миленковић



 

 

 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

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; 

2) Да Понуђач 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. 

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. 

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. 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)  

„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.финансијски и пословни капацитет:потврда надлежног органа да није био у блокади 

најмање 12 (дванаест) месеци од дана подношења понуде; 

2. кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима,најмање 10 

запослених на неодређено или одређено време или путем уговора о привременим и 

повременим пословима или ангажоване по уговору о делу и то најмање 2 запослена или 

ангажована  лица  на пословима офсет машинисте и књиговесца (односно по једног офсет 

машинисту и једног књиговесца) и најмање једног графичког дизајнера и једног лектора-

коректора са завршеном високом школом стеченом на студијама другог степена, односно 

академске или струковне студије; лектор-коректор и графички дизајнер  су вршили 

лектуру, коректуру, односно дизајнирали најмање 5 издања која имају ЦИП, ИСБН или 

ИССН број. 

3. да поред стандардне офсетне опреме за штампу поседује и опрему за дигиталну штампу; 

(у власништву, по уговору о закупу или на лизинг) 

4. да поседује сопствено доставно возило (у власништву или на лизинг).“ 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 

услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 
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Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 76. Закона, 

у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем неоверених фотокопија: 

1)финансијски и пословни капацитет: да није био у блокади најмање 12 (дванаест )  месеци 

од дана подношења пријаве; потврду о броју дана неликвидности издату  од стране Народне 

банке Србије,  
2. кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима,најмање 10 

запослених на неодређено или одређено време или путем уговора о привременим и 

повременим пословима или ангажоване по уговору о делу и то најмање 2 запослена или 

ангажована  лица  на пословима офсет машинисте и књиговесца (односно по једног офсет 

машинисту и једног књиговесца) и најмање једног графичког дизајнера и једног лектора-

коректора са завршеном високом школом стеченом на студијама другог степена, односно 

академске или струковне студије; лектор-коректор и графички дизајнер  су вршили 

лектуру, коректуру, односно дизајнирали најмање 5 издања која имају ЦИП, ИСБН или 

ИССН број доказује се: 

копија уговора о раду, о привременим и повременим пословима  или копија уговора о 

делу и копија пријава у Централни регистар обавезног социјалног осигурања, копија 

радне књижице списак најмање 5 издања са копијама страница издања(насловна страна, 

стране на којима су наведени графички дизајнери, односно  лектори и коректори и са 

ИСБН бројем).  Овај услов може се доказати и на следећи начин: списак најмање 5 издања 

са копијама страница издања  (насловна страна, стране на којима су наведене информације 

да је фирма вршилац лектуре, коректуре и дизајна и са ИСБН бројем).  Тада у прилогу 

треба доставити уговоре којима се потврђује да су та лица вршила послове лектуре, 

коректуре и дизајна наведих издања, односно копије радних књижица и потврде 

одговорног лица фирме да су та лица вршила вршила послове лектуре, коректуре и дизајна 

наведих издања. 

3. да поред стандардне офсетне опреме за штампу поседује и опрему за дигиталну 

штампу; Доказ: извод из књиге основних средстава. Наручилац не инсистира на било ком 

специфичном типу опреме за дигиталну штампу. Довољно је да се из извода књиге 

основних средстава види да је поседују. Овај услов доказују и копијом уговора о закупу, 

односно лизингу 

4. да поседује сопствено доставно возило (у власништву или на лизинг); Доказ: копија 

саобраћајне дозволе или уговора о лизингу.” 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу 
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све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије. 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико понуђач наступа са више 

подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача засебно. 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском 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 је потребно назначити да се ради о групи 

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

Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Јове Илића 

165, Београд ,,Понуда за јавну набавку услуге набавка услуге штампе и услуге везане уз штампу 

за потребе Факултета политичких наука у 2016. години број 04-5/54, ЈН бр.04-5/-54 НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24. 

маја 2016. године до 10.00 часова. Oтварање понуда обавиће се истог дана у 10:15 часова у 

зборници Факултета. 

    
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 
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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. 

“Понуда мора да садржи:  
 - Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI  у конкурсној 

документацији);  

 - Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, попуњен, потписан и 

печатом оверен (Образац 3.  у конкурсној документацији) 

- неоверене фотокопије докумената којим се доказује финансијски и пословни капацитет: да није 

био у блокади најмање 12 (дванаест) месеци од дана подношења пријаве; потврду о броју дана 

неликвидности издату од стране Народне банке Србије,  
2. кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима,најмање 10 запослених 

на неодређено или одређено време или путем уговора о привременим и повременим пословима 

или ангажоване по уговору о делу и то најмање 2 запослена или ангажована  лица  на пословима 

офсет машинисте и књиговесца (односно по једног офсет машинисту и једног књиговесца) и 

најмање једног графичког дизајнера и једног лектора-коректора са завршеном високом школом 

стеченом на студијама другог степена, односно академске или струковне студије; лектор-коректор 

и графички дизајнер  су вршили лектуру, коректуру, односно дизајнирали најмање 5 издања која 

имају ЦИП, ИСБН или ИССН број доказује се:копија уговора о раду, о привременим и 

повременим пословима  или копија уговора о делу и копија пријава у Централни регистар 

обавезног социјалног осигурања, копија радне књижице списак најмање 5 издања са копијама 

страница издања(насловна страна, стране на којима су наведени графички дизајнери, односно  

лектори и коректори и са ИСБН бројем).  Овај услов може се доказати и на следећи начин: списак 

најмање 5 издања са копијама страница издања  (насловна страна, стране на којима су наведене 

информације да је фирма вршилац лектуре, коректуре и дизајна и са ИСБН бројем).  Тада у 

прилогу треба доставити уговоре којима се потврђује да су та лица вршила послове лектуре, 

коректуре и дизајна наведих издања, односно копије радних књижица и потврде одговорног лица 

фирме да су та лица вршила вршила послове лектуре, коректуре и дизајна наведих издања. 

3. да поред стандардне офсетне опреме за штампу поседује и опрему за дигиталну штампу; Доказ: 

извод из књиге основних средстава. Наручилац не инсистира на било ком специфичном типу 

опреме за дигиталну штампу. Довољно је да се из извода књиге основних средстава види да је 

поседују. Овај услов доказују и копијом уговора о закупу, односно лизингу 

4. да поседује сопствено доставно возило (у власништву или на лизинг); Доказ: копија саобраћајне 

дозволе или уговора о лизингу. 

- 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 

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

конкурсној документацији);  

 - Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, дате 

под материјалном и кривичном одговорношћу (образац IX у конкурсној документацији). 

 -Образац Изјаве о обавези достављања менице за добро извршење посла (образац X у 

конкурсној документацији). 
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