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Врше се измене конкурсне документације и то у делу:  
 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА 
4.2. Додатни услови за понуђача прописани чл. 76. став 2. ЗЈН-а 
 
Неопходан технички капацитет –  
Понуђач у моменту подношења понуде мора поседовати:  
1. адекватну софтверску подршку која подразумева могућност пријема формата и штампе докумената 
припремљених од стране наручиоца, који су креирани у следећим софтеврским пакетима: Corel Draw / 
verzijeX5 – X7; Adobe Ilustrator verzije CS5 - CS6, Adobe Acrobat Pro verzije 8-11, Photoshop verzije 7 – CS5;  
2. подршку за коришћење стандардних фонтова који ће бити примењени при дизајну материјала за 

штампу од стране наручиоца посла. У случају не поседовања адекватног фонта пружалац услуга мора 

контактирати наручиоца посла и не сме самостално мењати фонт на документу, без сагласности 

наручиоца посла;  

3. вишебојну машину за штампу (минимум двобојну) како би испунио квалитет финалних производа 

према спецификацијама; 

4. машину за израду филмова или ЦТП плочу како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама. 

 

4.5. Упутство како се доказује испуњеност тих услова 
2) Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на 
основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид доказе 
(оригинале или оверене фотокопије) прописане Законом о јавним набавкама за доказивање 
испуњености обавезних услова и додатних услова, технички капацитет (доказ о поседовању машина). 
Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева. 
 

У вези са изменом додатних услова за учешће у поступку јавне набавке мења се и конкурсна 

документација у делу:  

6. Обрасци који чине саставни део понуде  
и 
7.2. Начин подношења понуде  
како следи: 
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6.4. О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 
бр. __________ од ___.___.________.године  

за Јавну набавку мале вредности  10 – услуге штампе 

 
 

Р. 
бр. 

Н а з и в 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена  
без ПДВ-а 

Вредност  
без ПДВ-а 

1 
Монографија (Б5 формат, 80g папир, црно-бела штампа до 10% 
страница у колору, пластифициране корице у боји), 150 страна 

ком 5x200 
  

2 
Монографија (Б5 формат, 80g папир, штампа у колору, 
пластифициране корице у боји), 150 страна 

ком 5x200 
  

3 
Штампање (2) уџбеника (Б5 формат, 80g папир, црно-бела 
штампа - до 10% страница у колору, пластифициране корице у 
боји), 150 страна 

ком 5х200 
  

4 
Штампање (2) уџбеника (Б5 формат, 80g папир, црно-бела 
штампа - до 10% страница у колору, пластифициране корице у 
боји), 250 страна 

ком 3х200 
  

5 
Штампање (2) уџбеника (Б5 формат, 80g папир, црно-бела 
штампа - до 10% страница у колору, пластифициране корице у 
боји), 300 страна 

ком 3х200 
  

6 
Штампање (2) уџбеника (Б5 формат, 80g папир, црно-бела 
штампа - до 10% страница у колору, корице у боји, тврд повез), 
150 страна 

ком 3х200 
  

7 
Штампање (2) уџбеника (Б5 формат, 80g папир, црно-бела 
штампа - до 10% страница у колору, корице у боји, тврд повез), 
250 страна 

ком 3х200 
  

8 
Штампање (2) уџбеника (Б5 формат, 80g папир, црно-бела 
штампа - до 10% страница у колору, корице у боји, тврд повез), 
300 страна 

ком 3х200 
  

9 

Пропаг. материjал – Информатор за упис студената 
ФЛАЈЕРИ – 6 листова А5, колор штампа, корице КУНСТДРУК 
папир 150 g/m2 , 4 унутрашње стране КУНСТДРУК папир 110-120 
g/m2  

ком 4000 

  

10 
ПЛАКАТИ, А2 формат, 2 боје (колор), 
обичан папир 100g/m2 

ком 300 
  

11 
Припремни  материјал за пријемни испит (Б5 корице)  
КУНСТДРУК папир, 120 g/m2, унутрашње стране, 26 листова офсет 
папир 80 g/m2, мек повез / биндакот лепљен 200 g/m2 

ком 2000 
  

12 
Припремни  материјал за пријемни испит (A5 корице)  
КУНСТДРУК папир, 120 g/m2, унутрашње стране, 10 листова офсет 
папир 80 g/m2, мек повез / биндакот лепљен 200 g/m2 

ком 3500 
  

13 
Календар (зидни), 40cm x 60cm, заглавље колор, биндакот 300 
g/m2, 40cm х 30cm, 12 листова у 2 боје 40cm х 30cm, лајсна  
КУНСТДРУК папир 130 g/m2  

ком 350 
  

14 
Календар (стони) А4, биндакот 250 g/m2   
склапајући троделни,  две боје 

ком 700 
  

15 
Календар честитке за матуранте (стони) А-4  
склапајући троделни,  две боје, биндакот 250 g/m2   

ком 4500 
  

16 
Фасцикле - А4 формат са џепом, биндакот 250g +расклоп+џеп  за 
визит карте,колор,  
пластифицирано са џепом, штампа са једне стране 

ком 500 
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17 Роковник Б-5 скај са штампом, 240 страна  ком 100   

18 

Блок са логом и контакт подацима, формат А5, 50 листова, 
унутрашње стране офсет папир 80 g/m2 , повезан спиралом, 
корице у боји,  
биндакот папир 250 g/m2 

ком 1000 

  

19 
Оловке хемијске са логом Wining 2001 или одговарајућа, 
једнострана штампа, бела боја на тамно плавој основи 

ком 1000 
  

20 
Зидни сат са штампом факултета  
(стаклени са механизмом)  25*25cm 

ком 30 
  

21 
Постери са натписом, 140х100 cm  
пун колор са лајсном, КУНСТДРУК папир 130 g/m2 

ком 10 
  

22 
Постери са натписом, 90х100 cm пун колор са лајсном 
КУНСТДРУК папир 130 g/m2 

ком 10 
  

23 
Постери са натписом, 70х100 cm пун колор са лајсном 
КУНСТДРУК папир 130 g/m2 

ком 50 
  

24 Папирнате кесе за узорке, 70 х 140 mm натрон ком 2000   

25 Папирнате кесе за узорке, 130 х 210 mm натрон ком 2000   

26 Папирнате кесе за узорке, 160 х 230 mm натрон ком 2000   

27 
Коричење, А4, тврд повез, 
пластифицирање до 600 страна 

ком 100 
  

28 
Коричење, А3, тврд повез,  
пластифицирање, до 300 страна 

ком 10 
  

29 
Коричење, А4, мек повез 
пластифицирање до 600 страна 

ком 100 
  

30 
Картони за вежбе обострана штампа,  
колор, формат А4, 220g/m2 

ком 1000 
  

31 
Сертификати, у боји формат А4, пун колор,  
биндакот, 120 g/m2, две боје 

ком 200 
  

32 
Скрипта, А4/3, 32 страна, мек повез, колор штампа, корице 
КУНСТДРУК, унутрашње стране, биндакот 

ком 200 
  

33 
Програм А4/3, C-B, 80g/m2, 12 страна, корице у боји обострано, 
КУНСТДРУК папир 130 g/m2 

ком 300 
  

34 
Дипломе А3, 250 g/m2,  
биндакот са сувим жигом, црно беле, 

ком 100 
  

35 
Додаци дипломе А3,  
преклоп, пун колор, КУНСТДРУК, 150 g/m2 

ком 100 
  

36 
Чланске карте, морају се уклопити у димензије пластифициране 
фолије 75х105mm, 125 микрометара 

ком 500 
  

37 
Брошуре, А4/3, мек повез, колор штампа, корице КУНСТДРУК, 
унутрашње стране, биндакот, 10 страна 

ком 5х200 
  

38 Самолепљиве налепнице, А4, упозорење, боја  ком 100   

39 
Мајице у колору, једнобојна сито штампа,  
предњи део 10cmх10cm, задњи део А4,  
величине од „L“ до „XXXL“, мушки-женски 

ком 200 
  

40 
Мајице беле, штампа, пун колор, 
предњи део 10cmх10cm, задњи део А4,  
величине од „L“ до „XXXL“, мушки-женски 

kом 100 
  

41 
Мајице у колору, сито штампа, једна боја,  
предњи део А4, задњи део А4,  

ком 100 
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величине од „L“ до „XXXL“, мушке-женске 

42 
Захвалнице А4, пун колор,  
биндекот 250g/m2 , једнострана штампа 

kом 100 
  

43 
Фасцикле за дипломе 310 x 440mm х2, тврд повез, расклоп+џеп, 
штампа са једне стране, лепенка 2,5mm, пресвучена штампаним 
КУНСТДРУК папиром 130 g/m2, пластификација 

ком 100 
  

44 
Деловодник Б3, преклоп, црно бела штампа обострана, 
штампарски папир 75g/m2 

ком 200 
  

45 
Захвалнице и дипломе А4, пун колор,  
биндекот 250g/m2 једнострана штампа 

ком 250 
  

46 Услуга директне штампе на диск ком 100   

47 
Фасцикле са штанцом А4 формат, биндакот 250g +расклоп+џеп  
за визит карте, колор,  
пластифицирано са џепом, штампа са једне стране 

ком 50 
  

48 
Беџ са штампаном ИД картицом, А6,  
са оковратном врпцом 

ком 50 
  

49 Визит карте, КУНСТДРУК папир 300 g/m2 , 9 х 5cm ком 90х100   

50 
USB 2.0 картица 4GB или више, са опцијом штампања знака 
конференције и основних података, пун колор по страни 
(једнострано) са заштитом пдф фајлова 

ком 100 
  

 
Вредност без ПДВ-а  _____________________ 
ПДВ          _____________________ 
Укупна вредност       _____________________ 
 

Рок и начин плаћања - 15 дана од дана пријема испоруке и испостављања фактуре,  
Важност понуде – 60 дана од дана отварања, 
Рок испоруке –сукцесивно, 10 радних дана по пријему наруџбенице од стране купца, 
Место испоруке – Франко магацин Техничког Факултета у Бору, 
Понуђач је у обавези да изврши преузимање узорака или припремљеног електронског материјала за 
штампу у року  од 3 радна дана по пријему наруџбенице у седишту наручиоца, 
Понуђач је у обавези да први (пробни) примерак штампаног материјала достави наручиоцу на увид ради 
давања сагласности за даљи наставак штампања, односно штампање целог тиража. 
Понуђач ће омогућити наручиоцу увид у финалну форму одштампаног материјала пре испоруке, како би 
наручилац посла имао могућност да процени да ли је одштампани материјал у складу са оригиналним 
документима достављеним у електронском облику, као и са наведеним техничким спецификацијама; 
Понуђач гарантуje да ће финални штампани производи бити на нивоу квалитета који је дефинисан 
техничким спецификацијама од стране наручиоца или идентичан узорку у случају када наручилац 
обезбеди узорак штампаног материјала;  
 

Технички услови 
 

Понуђач поседује адекватну софтверску подршку која подразумева могућност пријема формата и штампе 
докумената припремљених од стране наручиоца, који су креирани у следећим софтеврским пакетима: 
Corel Draw / верзијеX5 – X7; Adobe Ilustrator верзије CS5 - CS6, Adobe Acrobat Pro верзије 8-11, Photoshop 
верзије 7 – CS5; 
Понуђач поседује подршку за коришћење стандардних фонтова који ће бити примењени при дизајну 
материјала за штампу од стране наручиоца. У случају не поседовања адекватног фонта понуђач мора 
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контактирати наручиоца и не сме самостално мењати фонт на документу, без сагласности наручиоца;  
Да поседује неопходни технички капацитет: 
- вишебојну машину за штампу (минимум двобојну), 

- машину за израду филмова или ЦТП плочу како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум   Понуђач 

 
______.______. 2019. год.               ___________________________ 

                                                                                                                          М.П.       (потпис овлашћеног лица) 
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6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ______________________________________________ из ___________________________, 

ул._____________________________________________, са матичним бројем__________________ 

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 10  и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

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

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

стране државе ако има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) да понуђач испуњава додатне услове,  да понуђач у моменту подношења понуде поседује:  

1. адекватну софтверску подршку која подразумева могућност пријема формата и штампе докумената 
припремљених од стране наручиоца, који су креирани у следећим софтеврским пакетима: Corel Draw / verzijeX5 – 
X7; Adobe Ilustrator verzije CS5 - CS6, Adobe Acrobat Pro verzije 8-11, Photoshop verzije 7 – CS5;  
2. подршку за коришћење стандардних фонтова који ће бити примењени при дизајну материјала за штампу од 

стране наручиоца посла. У случају не поседовања адекватног фонта пружалац услуга мора контактирати 

наручиоца посла и не сме самостално мењати фонт на документу, без сагласности наручиоца посла;  

3. вишебојну машину за штампу (минимум двобојну) како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама; 

4. машину за израду филмова или ЦТП плочу како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама. 

Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1 до 4, а ако 

понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове 

из тачке 1 до 3, а услов из тачке 4. испуњавају заједно. 

 

Напомена: 

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

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

којима потврђује испуњеност услова.  

 
 

Датум   Понуђач 
 

______.______. 2019. год.         ___________________________ 
М.П.       (потпис овлашћеног лица) 
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6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________________, 

ул._____________________________________, са матичним бројем_______________________ 

који наступа са подизвођачем-има испуњава услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 10, односно 

да: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

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

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе ако има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
4) да понуђач испуњава додатне услове,  да понуђач у моменту подношења понуде поседује:  

1. адекватну софтверску подршку која подразумева могућност пријема формата и штампе докумената 
припремљених од стране наручиоца, који су креирани у следећим софтеврским пакетима: Corel Draw / verzijeX5 – 
X7; Adobe Ilustrator verzije CS5 - CS6, Adobe Acrobat Pro verzije 8-11, Photoshop verzije 7 – CS5;  
2. подршку за коришћење стандардних фонтова који ће бити примењени при дизајну материјала за штампу од 

стране наручиоца посла. У случају не поседовања адекватног фонта пружалац услуга мора контактирати 

наручиоца посла и не сме самостално мењати фонт на документу, без сагласности наручиоца посла;  

3. вишебојну машину за штампу (минимум двобојну) како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама; 

4. машину за израду филмова или ЦТП плочу како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама. 

 
Понуђач који наступа са подизвођачем овом изјавом доказује да самостално испуњава услове од тачке 1. до 4. 
ове изјаве, а подизвођач од тачке 1. до 3. ове изјаве. 
 
Напомена: 
У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подизвођач испуњава неки од услова одређених 
документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе oдговарајуће документе којима потврђује 
испуњеност услова. 
 

Датум   Понуђач 
 

______.______. 2019. год.         ___________________________ 
М.П.       (потпис овлашћеног лица) 
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7.2. Начин подношења понуде 
 
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: 
Рок за достављање понуда је 24.05.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања. 
Дан и сат отварања понуда: 24.05.2019. године са почетком у 11,15 часова. 
 
Ове измене и допуне саставни су део конкурсне документације јавне набавке број 10 – услуге штампе. 

 
 


