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На пснпву шлана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и шлана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. 
Гласник РС“ бр. 86/2015), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј: 01/2017 01-28/1 пд 
25.01.2017. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за јавну набавку мале вреднпсти брпј: 01-
28/3 пд 25.01.2017. гпдине припремљена је:  

 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

1. Ппщти ппдаци п набавци 

2. Ппдаци п предмету набавке 

3. Ппис услуга 

4. Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 75. и 76. ЗЈН и упутствп 
какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

5. Критеријум за дпделу угпвпра 

6. Пбрасци кпји шине саставни деп ппнуде 

7. Мпдел угпвпра 

8. Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

КПМИСИЈА: 

Председник кпмисије Драгана Вукпвић 

Члан кпмисије Драган Крстанпвић 

Члан кпмисије Тијана Матејић 

 
 
 
                                      1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ 

1.1  Ппдаци п нарушипцу: 

Назив нарушипца 
Виспка технплпщка щкпла струкпвних 
студија - Аранђелпвац  

Седищте нарушипца Јпсифа Паншића 11, Аранђелпвац 

Интернет страница нарушипца www.vtsar.edu.rs 

ПИБ 100766569 

Матишни брпј     07113528 

Шифра делатнпсти     8542 

 

1.2 Врста ппступка јавне набавке: Јавна набавка мале вреднпсти. 

1.3 Предмет јавне набавке: Услуге щтампаоа материјала за пбразпваое и пстале услуге 
щтампаоа. 
 
1.4     Кпнтакт: Лице за кпнтакт Нарушипца у вези са предметнпм набавкпм је Драгана Вукпвић, 
електрпнска адреса: dragana.vukovic@vtsar.edu.rs 
 
1.5     Наппмена укпликп је у питаоу резервисана набавка: 
У предметнпм ппступку није у питаоу резервисана јавна набавка. 
 

mailto:dragana.vukovic@vtsar.edu.rs


 

 

1.6  Прпцеоена вреднпст јавне набавке мале вреднпсти: 1.595.000,00 динара (без ПДВ-а) 
 
 
2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  2.1  Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 

            Услуге щтампаоа материјала за пбразпваое и пстале услуге щтампаоа 
            Пзнака из ппщтег решника набавке: 79800000 - Услуге щтампаоа. 

   2.2  Ппис партија 

 Јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 

 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС  
УСЛУГА 

 

Виспка технплпщка щкпла срукпвних студија Аранђелпвац 
Спецификација 
1. Штампани материјал 1 

Р.бр. Назив 
набаке/активнпсти 

кплишина Димензије/фпрмат Наппмена Цена 
без 
ПДВ 

Цена 
са 
ПДВ 

1. Набавка щтампанпг 
материјала 

     

1.1. Инфпрматпри/брпщур  
е за упис студената  

5000 21х14.8 Кпмплетнп У 
бпји, припрема 
на захтев, мат 
пластификација 
кприца, кприце 
300г, унутра 170г, 
24 стране 

  

1.2. Мпнпграфија щкпле  300  А4 Тврд ппвез,  150 
страна, 15 страна 
у бпји. Унутра 
170г 

  

1.3. Флајери A5 20000 A5  у бпји, 
двпстранп, 170г 

  

1.4. Ппстер/плакат А2 1000 А2 Једна страна у 
бпји, 170г 

  



 

 

1.5. Дпсије студената 300 А4  Пп стандарду и 
захтеву 
Министартсва 

  

1.6. Нптес/блпк Б5  1000 Б5 ппвез спирала, 2 
бпје, тврде 
кприце, унутра 
класишан папир, 
80 страна 

  

1.7. Хемијске плпвке са 
щтамппм 

1000  Штампа са 
називпм щкпле, 
плаве, класишна 
хемијска плпвка 

  

1.8. Банер са щтамппм у 
бпји 

1 25 м2 Штампа у бпји на 
церади/платну  

  

1.9. Самплепљиве фплије 
са щтамппм у бпји 

5 5 м2 Штампа у бпји на 
самплепљивпј 
фплији  

  

1.10. Папирне кесе са 
рушкпм и са щтамппм 

300 25х40 Штампа у две 
бпје са лпгпм и 
називпм щкпле. 

  

1.11. Визит карте 5000  У бпји, пбпстранп   

1.12. Матишна коига 
студената 

1 500 страница унпса    

1.13. Часппис щкпле 5000 А4 30 страна, у бпји, 
кприце 170г, 
унутра 80г 

  

1.14 Картпнске Фасцикле 
А4 са щтамппм (грб и 
назив щкпле) 

3000 А4 Пластифициране, 
две бпје. 

  

1.15. Рпкпвник  100 А5 Класишан 
рпкпвник, тврде 
кприце, плава 
бпја са щтамппм 

  

1.16. Планер 100 А6 Планер са 
врпцпм, тврде 
кприце 

  

   

 Укупнп:   

 
 



 

 

2. Учбеници и друга литература 

Р.бр. Назив набаке/активнпсти димензије/кпмада Страна Наппмена Цена 
без 
ПДВ 

Цена 
са 
ПДВ 

2. Штампа коига/учбеника      

2.1. учбеник 200 150 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.2. учбеник 200 200 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.3. учбеник 200 150 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.4. учбеник 200 250 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.5. учбеник 200 300 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.6. Прирушник/скрипта 100 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.7. Прирушник/скрипта 100 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.8. Прирушник/скрипта 70 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.9. Прирушник/скрипта 60 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.10. Прирушник/скрипта 50 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.11. Прирушник/скрипта 90 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.12. Прирушник/скрипта 80 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

 
 
 
3. Штампани материјал 2 

Ред
. Бр. 

Назив Кпмад
а 

Димензије/фпрма
т 

Услпв Ппис Цен
а без 
ПДВ 

Цен
а са 
ПДВ 

3.1. Радне 
свеске 

20000 А4  Припрема на 
захтев, једна 
бпја, шист , 
пбишан папир са 
щтамппм на 

  



 

 

првпј страну у 
једнпј бпји,  4 
табака 

3.2. Свеске за 
вежбе из 
хемије 

200  А5  Припрема је 
дпступна на 
захтев, 20 
страница, 
пбишан папир 

  

3.3. Картпнск
е 
Фасцикле 
А4 са 
щтамппм 
(грб и 
назив 
щкпле)  

1000 А4   Припрема је 
дпступна на 
зехтев, у две 
бпје, 
пластифициран
е 

  

3.4. Индекси 250  Пп стандарду 
и захтеву 
Министартсв
а 

   

3.5. ШВ 
пбразац 

1500  Пп стандарду    

 
 

 Ппнуда  за категприје Без ПДВ Са ПДВ 

1. Штампани материјал 1  
 

 

 2. Учбеници и друга литература   
 

 

3. Штампани материјал 2  
 

 

 Укупнп:  
 

 

 
 
 
Важнп: 
 
3.1    Рпк исппруке не мпже бити дужи пд 7 радних дана пд тренутка пријема наручбенице. 
3.2    Рпк изврщеоа услуга се прецизира пд дана пријема ппзива представника нарушипца.  
3.3    Ппзив се мпже урушити у писанпј фпрми, укљушујући и e-mail, или телефпнпм. 



 

 

3.4   Рашун се исппставља на пснпву дпкумента – птпремнице кпјпм се верификује квантитет и 
квалитет изврщене услуге. 
3.5    Рпк плаћаоа се прецизира пд дана пријема рашуна исппстављенпг пп изврщенпј услузи. 
3.6    Нарушилац дпставља PDF –пве шитавих страница на електрпнскпм медију. 
3.7      Укпликп престане пптреба за щтамппм планираних учбеника нарушилац задржава правп да 
не пдщтампа све планиране кплишине. 
3.8 Ппнуђаш је у пбавези да исппруку дпбара врщи сукцесивнп, према динамици, кплишини и 
спецификацији кпју пдреди нарушилац.  
3.9  Нарушилац се не пбавезује да ће за време трајаоа угпвпра искпристити сву прпцеоену 
кплишину, већ мпже нарушити маое или веће кплишине у зависнпсти пд свпјих кпнкретних 
пптреба. 
Пбзирпм да се ради п услугама шији пбим није мпгуће прецизнп утврдити на гпдищоем нивпу, 
нарушилац је пдредип пквирне кплишине за щтампаое, а вреднпст из ппнуде представља пснпв за 
примену критеријума „најнижа ппнуђена цена“ и служи за вреднпваое ппнуда пп тпм пснпву. 
3.10. У слушају пптребе за дпбрима кпје нису наведене у спецификацији Нарушипца и ппнуди 
Ппнуђаша, Ппнуђаш ће дпставити накнадну ппнуду шије цене не мпгу бити веће пд цена у важећем 
ценпвнику нити пд уппредивих тржищних цена, а на кпју писмену сагласнпст даје Нарушилац. 
3.11.  Местп исппруке: Виспка технплпщка щкпла струкпвних студија - Аранђелпвац, Јпсифа 
Паншића 11, Аранђелпвац. 
 
 
 
 
 
 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне 
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд крившних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
3)       брисанп 
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; 
5) да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм. 
 
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу свпје 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 нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуда. 
Дпкази за  таш. пд  2) дп 4) не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

Испуоенпст пбавезних услпва за учешће у ппступку јавне набавке, правнп лице кап ппнуђач или 
ппднпсилац пријаве, дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 

1) извпда из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпда из регистра надлежнпг 
привреднпг суда;  

2) извпда из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг суда и надлежне пплицијске 
управе Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв закпнски заступник није псуђиван за 
некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд 
кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;  

3) увереоа Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 
увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда;  



 

 

4) важеће дпзвпле за пбављаое пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана, акп 
је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм;  

5) изјаве п ппщтпваоу пбавеза кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.  

Испуоенпст пбавезних услпва за учешће у ппступку јавне набавке, предузетник кап ппнуђач, 
или ппднпсилац пријаве, дпказује дпстављаоем следећих дпказа:  

1) извпда из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпда из пдгпварајућег регистра;  

2) извпда из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе Министарства 
унутращоих ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;  

3) увереоа Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 
увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда;  

4) важеће дпзвпле за пбављаое пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана, акп 
је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм;  

5) изјаве п ппщтпваоу пбавеза кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.  

Испуоенпст пбавезних услпва за учешће у ппступку јавне набавке, физичкп лице кап ппнуђач 
или ппднпсилац пријаве, дпказује дпстављаоем следећих дпказа:  

1) извпда из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе Министарства 
унутращоих ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;  

2) увереоа Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 
увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда;  



 

 

3) важеће дпзвпле за пбављаое пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана, акп 
је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм;  

4) изјаве п ппщтпваоу пбавеза кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.  

4.2 Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне услпве и 
тп: 

 

1) Да има неппхпдан финансијски капацитет: 

- да ппнуђаш није бип у блпкади ппследое три гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда; 

- да је Ппнуђаш у претхпднпј гпдини (2016. гпдине), изврщип услуге кпје су предмет јавне  
набавке  у укупнпм изнпсу већем пд  6.000.000,00  динара са ПДВ-пм; 

2) Да има неппхпдан технишки капацитет:    

Ппнуђаш је дужан да у мпменту ппднпщеоа ппнуда има следећу технишку ппремљенпст:  

2.1)    
- Мащине за припрему и израду щтампарских плпша: 
- CTP уређај минималнп В2 фпрмата;  
- Штампаш, плптер за прпбне птиске или дигиталну мащину;  
- Вищебпјну табашну мащину за щтампу минималнпг фпрмата В2, на граматурама папира пд   70 дп 
350 г/м2;  
- Савијашицу B2 фпрмата; 
- Мащину за пластификацију, фпрмата минималнп  B2; 
- Биндер за мек ппвез тпплим ппступкпм; 

 
2.2)  
Једнп дпставнп впзилп  (у свпјини или пп пснпву закупа или лизинга).      
 

 3)  Да има дпвпљан кадрпвски капацитет: 

Ппнуђаш мпра да има најмаое 10 заппслених тпкпм целпг перипда важеоа угпвпра кпји 

прпизилази из ппступка јавне набавке. Тп мпгу бити заппслени на пдређенп или непдређенп 

време. У слушају пвпг другпг треба имати у виду да пп Закпну п раду („Сл. гласни РС“ бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2009,32/2009,32/2013, 75/2014.), „Ппслпдавац мпже закљушити један или 

вище угпвпра п раду из става 1. пвпг шлана на пснпву кпјих се радни пднпс са истим заппсленим 

заснива за перипд кпји са прекидима или без прекида не мпже бити дужи пд 24 месеца“. 



 

 

 4)  Да има пптребан ппслпвни капацитет: 

Да је ппслпваое ускладип са важећим стандардима, пднпснп да ппседује: 
- сертификат пвлащћене институције п уведнпм систему квалитета стандард ISO 9001:2008. 
- сертификат пвлащћене институције п уведнпм систему квалитета стандард ISO 14001:2005. 
- сертификат пвлащћене институције п уведнпм систему квалитета стандард OHSAS 18001:2007. 

 

4.3 ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППДИЗВПЂАЧА 
        Ппнуђаш је дужан да, укпликп намерава да извпђеое набавке ппвери ппдизвпђашу, у ппнуди 
наведе да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу, назив ппдизвпђаша, 
прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 
50% кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у 
угпвпру. 

       Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое угпвпрене набавке, без пбзира на 
брпј ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп  је на страни 
ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа акп тп лице 
испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст 
нарушипца. 

       Ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем мпра да сампсталнп испуни пбавезне услпве из шлана 
75. став 1. ташка пд 1) дп 4) ЗЈН. Ппдизвпђаш мпра сампсталнп да испуни пбавезне услпве из шлана 
75. став 1. ташка пд 1) дп 4)ЗЈН.  

Дпдатне услпве испуоавају заједнп. 

 

4.4 ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
        Ппнуду мпже ппднети ГРУПА ППНУЂАЧА. 

        Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке. 

        Пвај сппразум пбавезнп садржи ппдатке наведене у шлану 81. став 4.ЗЈН. 

        Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташка пд 1) 
дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве из шлана испуоавају заједнп. 
 
 
5.  Критеријум за пцеоиваое ппнуда  

5.1.  Врста критеријума за пцеоиваое ппнуда 



 

 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума најнижа ппнуђена цена. 

 

5.2. Елементи критеријума на пснпву кпјих ће нарушилац изврщити пцену ппнуда у ситуацији 

када ппстпје две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм 
 
Укпликп две или вище ппнуда имају исту ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда 
пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк изврщеоа услуге. 
 
 
 
6.  Пбрасци кпји шине саставни деп ппнуде 

6.1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

     Прилпг 1 

1)    ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђаша: 
 

Адреса ппнуђаша: 
 

Матишни брпј ппнуђаша: 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

Електрпнска адреса ппнуђаша (е-маил): 
 

Телефпн: 
 

Телефакс: 
 

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке: 
 

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра 
 



 

 

2) ППНУДУ ППДНПСИ 

а) сампсталнп 

б) са ппдизвпђашем 

в) кап заједнишку 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 

 
 

 
          Прилпг 2 

                                       2) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 

 

1) Назив ппдизвпђаша: 
 

2) Адреса: 
 

3) Матишни брпј: 
 

4) Ппрески идентификаципни брпј: 
 

5) Име пспбе за кпнтакт: 
 

6) 
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 

изврщити ппдизвпђаш: 

 

7) 
Деп предмета набавке кпји ће изврщити 

ппдизвпђаш: 

 

8) Назив ппдизвпђаша: 
 

9) Адреса: 
 

10) Матишни брпј: 
 



 

 

11) Ппрески идентификаципни брпј: 
 

12) Име пспбе за кпнтакт: 
 

13) 
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

14) 
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 
ппдизвпђаша. 

Прилог 3 
 

                      3) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ  

 

1) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

2) Адреса:  

3) Матишни брпј:  

4) Ппрески идентификаципни брпј:  

5) Име пспбе за кпнтакт:  

6) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

7) Адреса:  

8) Матишни брпј:  



 

 

9) Ппрески идентификаципни брпј:  

10) Име пспбе за кпнтакт:  

11) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

12) Адреса:  

13) Матишни брпј:  

14) Ппрески идентификаципни брпј:  

15) 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 
 
 



 

 

4) ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  
 

Набавка услуге щтампаоа материјала за пбразпваое и пстале услуге щтампаоа 

 

Назив ппнуђаша: 
 

 

Брпј и датум ппнуде: 
 

 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем навести прпценат 
укупне вреднпсти набавке кпје ће 
ппверити ппдизвпђашу 

 

 

Р.Б.               ППИС 
Укупна цена 

у динарима без ПДВ-а 
Укупна цена у  

динарима са ПДВ-а 

 
1 
 

 
Услуге щтампаоа 

 
 

  

 

Рпк исппруке: 
Рпк исппруке не мпже бити дужи пд 7 
радних дана пд тренутка пријема 
наручбенице. 
 

 Не дужи пд _____ дана пд тренутка пријема наручбенице. 

Рпк важеоа ппнуде (мин. 180 дана) _________  дана пд дана птвараоа ппнуда. 

Валута плаћаоа 
 

У рпку дп 15 дана, пп изврщенпј услузи, на пснпву 
исппстављене фактуре Изврщипца услуге. 
 

 
 
 
 



 

 

У _______________________                                             Пптпис пвлащћенпг лица 

Дана: __________________                               М.П.         ____________________ 

Наппмене: 
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пптпише и печатпм пвери, чиме 

пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. 
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се 

ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе 
ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће 
пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 

 
Прилози обрасца понуде: 
 

Прилпг 1 (ппдаци п ппнуђашу),  
Прилпг 2 (ппдаци п шланпвима групе ппнуђаша) и  
Прилпг 3 (ппдаци п ппдизвпђашу) 
 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 



 

 

6.2  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Цене су изражене у динарима. 
Спецификација 
1. Штампани материјал 1 

Р.бр 
. 

Назив 
набаке/активнпсти 

кплишина Димензије/фпрмат Наппмена Цена 
без 
ПДВ 

Цена 
са 
ПДВ 

1. Набавка щтампанпг 
материјала 

     

1.1. Инфпрматпри/брпщур  
е за упис студената  

5000 21х14.8 Кпмплетнп У 
бпји, припрема 
на захтев , мат 
пластификација 
кприца, кприце 
300г, унутра 170г, 
24 стране 

  

1.2. Мпнпграфија щкпле  300  А4 Тврд ппвез,  150 
страна, 15 страна 
у бпји. Унутра 
170г 

  

1.3. Флајери A5 20000 A5  у бпји, 
двпстранп, 170г 

  

1.4. Ппстер/плакат А2 1000 А2 Једна страна у 
бпји, 170г 

  

1.5. Дпсије студената 300 А4  Пп стандарду и 
захтеву 
Министартсва 

  

1.6. Нптес/блпк Б5  1000 Б5 ппвез спирала, 2 
бпје, тврде 
кприце, унутра 
класишан папир, 
80 страна 

  

1.7. Хемијске плпвке са 
щтамппм 

1000  Штампа са 
називпм щкпле, 
плаве, класишна 
хемијска плпвка 

  

1.8. Банер са щтамппм у 
бпји 

1 25 м2 Штампа у бпји на 
церади/платну  

  

1.9. Самплепљиве фплије 
са щтамппм у бпји 

5 5 м2 Штампа у бпји на 
самплепљивпј 
фплији  

  



 

 

1.10. Папирне кесе са 
рушкпм и са щтамппм 

300 25х40 Штампа у две 
бпје са лпгпм и 
називпм щкпле. 

  

1.11. Визит карте 5000  У бпји, пбпстранп   

1.12. Матишна коига 
студената 

1 500 страница унпса    

1.13. Часппис щкпле 5000 А4 30 страна, у бпји, 
кприце 170г, 
унутра 80г 

  

1.14 Картпнске Фасцикле 
А4 са щтамппм (грб и 
назив щкпле) 

3000 А4 Пластифициране, 
две бпје. 

  

1.15. Рпкпвник  100 А5 Класишан 
рпкпвник, тврде 
кприце, плава 
бпја са щтамппм 

  

1.16. Планер 100 А6 Планер са 
врпцпм, тврде 
кприце 

  

   

 Укупнп:   

 
2. Учбеници и друга литература  

Р.бр. Назив набаке/активнпсти димензије/кпмада Страна Наппмена Цена 
без 
ПДВ 

Цена 
са 
ПДВ 

2. Штампа коига/учбеника      

2.1. учбеник 200 150 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.2. учбеник 200 200 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.3. учбеник 200 150 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.4. учбеник 200 250 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.5. учбеник 200 300 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.6. Прирушник/скрипта 100 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.7. Прирушник/скрипта 100 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  



 

 

2.8. Прирушник/скрипта 70 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.9. Прирушник/скрипта 60 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.10. Прирушник/скрипта 50 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.11. Прирушник/скрипта 90 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

2.12. Прирушник/скрипта 80 100 Меки ппвез 
кприце у бпји 

  

 
3. Штампани материјал 2 

Ред
. Бр. 

Назив Кпмад
а 

Димензије/фпрма
т 

Услпв Ппис Цен
а без 
ПДВ 

Цен
а са 
ПДВ 

3.1. Радне 
свеске 

20000 А4  Припрема на 
захтев, једна 
бпја, шист , 
пбишан папир са 
щтамппм на 
првпј страну у 
једнпј бпји,  4 
табака 

  

3.2. Свеске за 
вежбе из 
хемије 

200  А5  Припрема је 
дпступна на 
захтев, 20 
страница, 
пбишан папир 

  

3.3. Картпнск
е 
Фасцикле 
А4 са 
щтамппм 
(грб и 
назив 
щкпле)  

1000 А4   Припрема је 
дпступна на 
зехтев, у две 
бпје, 
пластифициран
е 

  

3.4. Индекси 250  Пп стандарду 
и захтеву 
Министартсв
а 

   

3.5. ШВ 
пбразац 

1500  Пп стандарду    



 

 

 

 Ппнуда  за категприје Без ПДВ Са ПДВ 

1. Штампани материјал 1  
 

 

 2. Учбеници и литература   
 

 

3. Штампани материјал 2  
 

 

 Укупнп:  
 

 

 
 
Пптпис ппнуђаша:______________________________________  
 Пешат:_______________________________________ 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

 
 

6.3  ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

Приликпм припремаоа ппнуде за јавну набавку услуга – Набавка услуге щтампаоа материјала за 
пбразпваое и пстале услуге щтампаоа 

 

 _________________________________________кап ппнуђаш:_______________________ , из 
________________,  у складу са шланпм 88. став 1. Закпна, имап сам следеће трпщкпве: 

 

1. , -динара 

2. , -динара 

3. , -динара 

4. , -динара 

5. , -динара 

6. , -динара 

7. , -динара 

            Укупнп 

 



 

 

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 

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

У _______________________  Пптпис пвлащћенпг лица 

Дана:___________________  М.П.  ________________________________  

Наппмене: 
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да 

пбразац пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша 
мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пверити пешатпм 
пбразац. Дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6.4  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

У складу са шланпм 26. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС" брпј 124/2012, 
14/15 и 68/15) кап и шланпм 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС" 
брпј 86/2015), кап ппнуђаш:  __________________________________________________________ , 
из _________________________, 

Дајем: 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у 
ппступку јавне набавке услуга - Набавка услуге щтампаоа материјала за пбразпваое и пстале 
услуге щтампаоа, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним 
лицима. 

 

 

 

У _______________________                                                         Пптпис пвлащћенпг лица 

Дана:___________________  М.П.  ______________________________  

Наппмене: 
У слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, нарушулац ће 

пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Прганизација надлежна за 
защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране 
ушещћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице 
ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита 
кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. 
Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана 82. став 1. ташка 2. 
Закпна. 

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 

 
         Образац се може фотокопирати у потребном броју. 



 

 

 
 

6.5  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 
75. СТАВ 2. ЗАКПНА 

У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу 

 

 
 

 

ИЗЈАВУ 

Ппнуђаш ____________________________________________________________________,из 
___________________, у  ппступку јавне набавке услуга  – Набавка услуге щтампаоа материјала 
за пбразпваое и пстале услуге щтампаоа, ппщтпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих 
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да 
нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази  у време ппднпщеоа ппнуда. 

 

 

 

 
У _______________________  Пптпис пвлащћенпг лица 

Дана:___________________  М.П.  ______________________________  

Наппмена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 

пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
         Образац се може фотокопирати у потребном броју. 

 



 

 

7.  Мпдел угпвпра 

 

Набавка услуге щтампаоа материјала за пбразпваое и пстале услуге щтампаоа 

ЈН МВ 01/2017 01-28/2   

1. Виспка технплпщка щкпла струкпвних студија – Аранђелпвац, ул. Јпсифа Паншића 11, 

матишни брпј 07113528 и ПИБ 100766569, кпга заступа директпр, прпф. др Ђпрђе 

Михаилпвић (удаљем тексту: Нарушилац ) и 

2. „ __________________ "  _________________  ул.  ___________________ ,бр.___,  матишни 
брпј __________________  _________________и  ПИБ  __________________  кпга заступа 
директпр,_____________________ ___________ ________________________(у даљем тексту: 
Изврщилац), 

 
и са ппнуђашима из групе ппнуђаша/са ппдизвпђашима/ппдизврщипцима: 

а)  _____________________________________________________________________ 

б)  _____________________________________________________________________ 

(акп ппнуђаш ушествује у групи ппнуђаша прецртати "са ппдизвпђашима/ 
ппдизврщипцима", акп наступа са ппдизвпђашима прецртати "са ппнуђашима из групе 
ппнуђаша" и пппунити ппдатке. 

 
УГПВПРНЕ СТРАНЕ КПНСТАТУЈУ: 
да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама ("Сл. гл. РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
спрпвеп ппступак јавне набавке ЈН МВ 01/2017 – Набавка услуге щтампаоа материјала за 
пбразпваое и пстале услуге щтампаоа, на пснпву Ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпг на 
Ппрталу јавних набавки и на интернет страници Нарушипца, дана 25.01.2017.гпдине; 

- да је Давалац услуге дпставип (заједнишку/са ппдизвпђашем) ппнуду брпј (биће преузетп из 
ппнуде), кпја у пптпунпсти пдгпвара спецификацијама из кпнкурсне дпкументације, налази се у 
прилпгу Угпвпра и саставни је деп Угпвпра; 
 
- да је Нарушилац Пдлукпм п дпдели угпвпра брпј (пппуоава Нарушилац), дпделип угпвпр за 
набавку; 
 
- да Нарушилац пвај угпвпр закљушује на пснпву шлана 113. Закпна п јавним набавкама; 
 



 

 

- да ће Давалац услуге изврщеое угпвпрених пбавеза пп пвпм Угпвпру делимишнп ппверити 
Ппдизвпђашу (пппуоава Нарушилац). 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет пвпг угпвпра је набавка  Набавка услуге щтампаоа материјала за пбразпваое и пстале 
услуге щтампаоа за пптребе Виспке технплпщке щкпле струкпвних студија – Аранђелпвац (у 
даљем тексту: услуге), у свему према ппнуди Пружапца услуга заведенпј ппд бр. _______ пд 
_________2017. гпдине. 

 
Члан 2. 

 
Јединишне цене дпбара кпје шине предмет угпвпра утврђене су у ппнуди Прпдавца из шлана 1. 
пвпг угпвпра и за пквирне кплишине из Пбрасца стуктуре цена и изнпсе ___________ динара без 
ПДВ-а, пднпснп _________________ са ПДВ-пм. 

Укупна цена за кпнашне кплишине не мпже бити већа пд ______________ динара без ПДВ-а (вище 
за 10% у пднпсу на укупну цену из става 1. Пвпг шлана / али не вище пд прпцеоене вреднпсти 
набавке). 

У цену су урашунати сви трпщкпви кпји мпгу настати приликпм реализације пвпг угпвпра, 
укљушујући и трпщкпве трансппрта и исппруке на лпкацији кпју пдреди Купац.  
Ценe су фиксне све време трајаоа угпвпра. 

 
Члан 3. 

 
Нарушилац се пбавезује да плати Изврщипцу услуге у рпку дп 60 дана, пп изврщенпј услузи, на 
пснпву исппстављене фактуре Изврщипца услуге. 
Плаћаоe пп пвпм угпвпру, кпје ће се реализпвати у нареднпј гпдини изврщиће се самп у слушају 
акп су средства пбезбеђена финасијским планпм нарушипца. 
 
 
 

Члан 4. 
 

Изврщилац  се пбавезује да предметне услуге пружа сукцесивнп, струшнп, у складу са  налпгпм 
Кприсника услуга и у рпку дп ________ радних дана. 
Пп изврщеним услугама, Изврщилац се пбавезује да Нарушипцу услуга преда кпмплетну 
дпкументацију у једнпм примерку. 
 



 

 

 
Члан 5. 

 
Нарушилац услуга има правп да дпстави примедбе, у писменпј фпрми, на квалитет изврщених 
услуга щтампаоа и тп у рпку пд 3 дана пд дана пријема материјала. 
Акп Изврщилац услуга  не изврщи угпвпрене услуге у рпку из налпга, или их изврщи неквалитетнп, 
Нарушилац је пвлащћен да за изврщеое услуга, или пткаоаое недпстатака ангажује треће лице, 
на терет Изврщипца и без оегпве сагласнпсти. 

 
 
 

Члан 6. 
 

Изврщилац се пбавезује да приликпм пптписиваоа пвпг угпвпра дпстави уреднп пптписану и 
регистрпвану сппствену бланкп меницу, без жираната у кприст нарушипца, са пвлащћеоем за 
пппуну у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра, без ПДВ - а, са клаузулпм „без прптеста" и „пп 
виђеоу", на име дпбрпг изврщеоа ппсла, кпја ће трајати 10 (десет) дана дуже пд истека рпка за 
кпнашнп изврщеое ппсла.  

 
Члан 7. 

     
Пвај угпвпр прпизвпди правна дејства пд дана пптписиваоа пвлащћених лица пбе угпвпрне 
стране.  
Нарушилац има правп на једнпстрани раскид Угпвпра у следећим слушајевима: 

- У слушају када устанпви да квалитет исппрушених услуга пдступа пд траженпг, пднпснп 
ппнуђенпг квалитета из ппнуде Изврщилаца. 

- У слушају акп Изврщилац свпје пбавезе не изврщава у рпкпвима и на нашин предвиђен 
пвим угпвпрпм. 

- У слушају недпстатка средстава за оегпву реализацију. 
 
Укпликп једна пд угпвпрних страна не изврщава пбавезе, кап и акп их не изврщава  на угпвпрени 
нашин и у угпвпреним рпкпвима,  друга угпвпрна страна има правп да једнпстранп раскине угпвпр 
збпг неиспуоеоа на нашин пдређен закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси. 

Свака угпвпрна страна мпже птказати Угпвпр са птказним рпкпм пд 10 дана пд дана дпстављаоа 
писменпг пбавещтеоа п птказу. 

 
 

Члан 8. 
 

За све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе закпна кпјим се регулищу 



 

 

пблигаципни пднпси. 
 

Члан 9. 
 

Угпвпрне стране су сагласне да сва сппрна питаоа у вези са пвим угпвпрпм рещавају сппразумнп. 
Евентуалне сппрпве кпји не буду рещени сппразумпм угпвпрних страна рещаваће Тргпвински суд 
у Крагујевцу. 

 
Члан 10. 

 
Пвај угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) истпветних примерака, пд кпјих свака угпвпрна страна 
задржава пп 2 примерка. 
 
 
 

Изврщилац  За нарушипца 
   

      Прпф. др Ђпрђе Михаилпвић, директпр  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

1. Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Сви пбрасци, изјаве и дпкументи кпји се 

дпстављају уз ппнуду мпрају бити на српскпм језику. Укпликп су дпкументи извпрнп на странпм 
језику, мпрају бити преведени на српски језик и пверени пд стране пвлащћенпг судскпг тумаша. 

 

2. Нашин ппднпщеоа ппнуде 
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/кутији је пптребнп назнашити да се 

ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.  
Ппнуду дпставити на адресу: Виспка технплпщка щкпла струкпвних студија – Аранђелпвац, 

Јпсифа Паншића 11, Аранђелпвац, канцеларија секретаријата, са назнакпм: 
„Ппнуда за јавну набавку мале вреднпсти услуга Набавка услуге щтампаоа материјала за 
пбразпваое и пстале услуге щтампаоа,  ЈНМВ 01/2017 – НЕ ПТВАРАТИ”. 

 
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца најкасније 

дп 02.02.2017. гпдине,  дп 12 шаспва, у канцеларији секретаријата. 
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 

налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушулац 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. 

Нарушилац ће, накпн пкпншаоа ппступка птвараоа ппнуда, неблагпвремену ппнуду вратити 
нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп. 

Ппжељнп је да сва дпкумента, дпстављена уз ппнуду буду ппвезана тракпм и запешаћена, 
такп да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединашни листпви, 
пднпснп прилпзи, а да се виднп не пщтете листпви или пешат. 

 
Јавнп птвараое ппнуда пдржаће се: дана 02.02.2017. гпдине у 12 шаспва у радним 

прпстпријама Виспке технплпщке щкпле струкпвних студија – Аранђелпвац, Јпсифа Паншића 11, 
канцеларија секретаријата.  
         Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. У ппступку 
птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлащћени представници ппнуђаша. 



 

 

Пре ппшетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда, представници ппнуђаша, кпји ће 
присуствпвати ппступку птвараоа ппнуда, дужни су да нарушипцу предају пверенп пвлащћеое,  
на пснпву кпјег ће дпказати пвлащћеое за ушещће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда. 

3. Партије 

  Предметна набавка није пбликпвана пп партијама. Нарушилац спрпвпди ппступак јавне 
набавке мале вреднпсти – Набавка услуге щтампаоа материјала за пбразпваое и пстале 
услуге щтампаоа 

 
4. Ппнуда са варијантама 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 

5. Нашин измене, дппуне и пппзива ппнуде 
У рпку за ппднпщеое ппнуде 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 Виспка технплпщка щкпла 

струкпвних студија – Аранђелпвац, Јпсифа Паншића 11, канцеларија секретаријата са назнакпм:  
  

„Измена ппнуде за јавну набавку услуга – Набавка услуге щтампаоа материјала за пбразпваое и 
пстале услуге щтампаоа, брпј ЈН МВ 01/2017  – НЕ ПТВАРАТИ ” или  
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. Ушествпваое у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш 
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 

ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
У Пбрасцу ппнуде, 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 ппдизвпђашем 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде наведе да 

ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 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 у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 

Ппнуђаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм 
нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм 
угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У пвпм слушају нарушилац ће пбавестити прганизацију 
надлежну за защтиту кпнкуренције. 

Укпликп ппнуђаш дпстави ппнуду са ппдизвпђашем, нарушилац не предвиђа мпгућнпст 
пренпса дпспелих пптраживаоа директнп ппдизвпђашу, за деп набавке кпја се изврщава прекп 
тпг ппдизвпђаша. 

8. Заједнишка 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. Закпна 

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, рпка и услпва плаћаоа, места и рпка исппруке, рпка важеоа 
ппнуде кап и друге пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст ппнуде 

1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа 
          Услпви плаћаоа и ппнуђена валута: у рпку дп 15 дана пд дана службенпг пријема рашуна а пп 
изврщенпј исппруци. 

  Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. 
  Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. 

2. Захтеви у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 180 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
Нарушилац ће, у слушају истека рпка важеоа ппнуде, у писанпм пблику да затражи пд 



 

 

ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 

10. Валута и нашин на кпји мпра да буде наведена и изражена цена у ппнуди 
Цене услуга кпја су предмет набавке мпрају бити изражене у динарима 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. Закпна. 
 

11. Защтита ппверљивпсти ппдатака кпје нарушилац ставља ппнуђашима на распплагаое, 
укљушујући и оихпве ппдизвпђаше. 

Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је 
кап такве, у складу са закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди; пдбиће даваое инфпрмације кпја би 
знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди; шуваће кап ппслпвну тајну имена, 
заинтереспваних лица, ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и ппдатке п ппднетим ппнудама, 
пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда, пднпснп пријава. 

Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други 
ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. 

Нарушилац ће кап ппверљиве третирати ппдатке у ппнуди кпји су садржани у дпкументима 
кпји су пзнашени кап такви, пднпснп кпји у гпроем деснпм углу садрже пзнаку „ППВЕРЉИВП", кап 
и исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша. 

Укпликп се ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је 
дпстављен уз ппнуду, ппверљив ппдатак мпра да буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред оега 
мпра да буде наведенп „ППВЕРЉИВП", а исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица 
ппнуђаша. 

Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на ппменути нашин. 

12. Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације 

или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде,  при шему мпже  да укаже нарушипцу и на 
евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији најкасније 5 (пет) 
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Нарушилац ће, у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама 
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници. 

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације –  Набавка услуге щтампаоа 
материјала за пбразпваое и пстале услуге щтампаоа брпј ЈН МВ  01/2017 на следећи нашин: 



 

 

- електрпнским путем на адресу dragana.vukovic@vtsar.edu.rs 

 

         Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 2 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 предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију. 

 

13. Дпдатна пбјащоеоа пд ппнуђаша ппсле птвараоа ппнуда и кпнтрпла кпд ппнуђаша, пднпснп 

оегпвпг ппдизвпђаша 
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 
уппређиваоу ппнуда.  

Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа, нарушилац ће ппнуђашу 
пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу 
кпнтрплу (увид) 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. 

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 

пдбити кап неприхватљиву. 

 
14. Нашин и рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права ппнуђаша 
 

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 
Републишкпј кпмисији.  

Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 
радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. 

Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 
ппнуда или кпнкурсне дпкументације, сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране 
нарушипца најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда без пбзира на нашин 
дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу с шланпм 63. став 2. ЗЈН указап нарушипцу 
на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка у кпјем ппнуђаш мпже пспправати врсту 
ппступка, садржину ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се 
благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп итека рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра,  пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума  и 
пдлуке п пбустави ппступка,  рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 10 дана пд дана 
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пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку 

јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из шлана 149. став 3.и 4 ЗЈН , а ппднпсилац 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 
ппндпсилац захтева знап или је мпгап знати приликпм ппднпщеоа предхпднпг захтева. 

Нарушилац ће пбјавити пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних 
набавки и свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева за 
защтиту права.  

Ппднпсилац захтева је дужан да на ршун бучета РС (брпј рашуна: 840-30678845-06, щифра 
плаћаоа: 153 или 253, мпдел и ппзив на брпј: брпј или пзнака јавне набавке, сврха уплате: такса 
за ЗЗП, Нарушилац ФПН, прималац уплате: Бучет РС), уплати таксу у изнпсу пд : 
  -        120.000,00 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуде, и акп 
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000,00 динара, 
 

- 120.000,00 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп 
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000,00 динара, 

 
 

 
 
 


