
 
 
 

Културни центар Новог Сада, 

Нови Сад, Католичка порта 5  

Број: 6-20-4/1 

Датум:9.03.2020. 

 

 

Редни број јавнe набавке: 1.2.2 

 

Предмет јавне набавке: услуге штампе и испоруке штампаног материјала за потребе Културног 

центра Новог Сада 

 

 

    I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

МЕЊА  се странe конкурсне документације  5, 6,15,17, 21, 22, 39, 40 и сада гласи: 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Образац број 1 

Редни 
број 

Назив посла Спецификација  

1. 
ПЛАКАТ 1 
 

Тираж: 200 ком 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: кунстдрук 150 g 
Штампа: офсет 4/0 
Дорада: сечено на формат 

2. ПЛАКАТ 2 

Тираж: 5 ком 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат 

3. ПЛАКАТ 3 

Тираж: 10 ком 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат 

4.  ПЛАКАТ 4 

Тираж: 10 ком (10 различитих врста) 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат 

5. ПЛАКАТ 5 

Тираж: 15 ком (15 различитих врста) 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат 
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6. ПЛАКАТ 6 

Тираж: 15 ком (15 различитих врста) 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат, каширано на  форекс 3 mm 

7. ПЛАКАТ 7 

Тираж: 10 ком (10 различитих врста) 
Димензије: 500 x 700 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат, каширано на  форекс 3 mm 

8. ПЛАКАТ А3-1 

Тираж: 5 ком 
Димензије: 300 x 470 mm 
Обим: лист 
Хартија: МАТ кунстдрук 150 g 
Штампа: 4/0 
Дорада: сечено на формат 

9. ПЛАКАТ А3-2 

Тираж: 10 ком 
Димензије: 300 x 470 mm 
Обим: лист 
Хартија: МАТ кунстдрук 150 g 
Штампа: 4/0 
Дорада: сечено на формат 

10. ФЛАЈЕР 1  

 
Тираж: 1000 ком 
Димензије: 450 x 150 mm (затворен формат 150 x 150 mm) 
Обим: 6 страна 
Хартија: МАТ кунстдрук 200 g 
Штампа: 4/4 
Дорада: биговано са два превоја 
 

11. ФЛАЈЕР 2 

 
Тираж: 3000 ком 
Димензије: 297 x 210 mm (затворен формат 99 x 210 mm) 
Обим: 6 страна 
Хартија: МАТ кунстдрук 150 g 
Штампа: 4/4 
Дорада: биговано са два превоја 
 

12. ФЛАЈЕР 3  

 
Тираж: 1000 ком 
Димензије: 297 x 210 mm (затворен формат 99 x 210 mm) 
Обим: 6 страна 
Хартија: МАТ кунстдрук 150 g 
Штампа: 4/4 
Дорада: биговано са два превоја 
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62. КЊИГА ТИП 12 

 
Тираж: 300 ком 
Димензије: затворен формат 130 x 200 mm  
Обим: 120 страна + корице 
Хартија: офсет 100 g 
Штампа: листови 1/1;  
Корице (штампа, папир): Корица 4/0 мат кунстдрук 130 g 
МАТ пластификација 
Повез: тврд, шивено 
Остале напомене: лепенка, capital и врпца у боји, 
полукружна леђа 
 

63. КЊИГА ТИП 13 

 
Тираж: 300 ком 
Димензије: затворен формат 165 x 215 mm, отворен 
формат 540 х 215 mm, (клапне по 105 mm) 
Обим: корице + 150 страна 
Хартија: офсетна 100 g листови; PRINTOCARD 270 g 
корице 
Штампа: листови 1/1; први и задњи лист 2/0; корице 4/1 
Повез: брош – лепљено 
Пластификација: 1/0 мат 
 

 
 

 
 
СВАКИ ТИРАЖ ПОДРАЗУМЕВА ДРУГАЧИЈУ ПРИПРЕМУ ЗА ШТАМПУ КОЈУ 
ДОСТАВЉА НАРУЧИЛАЦ. 
 
НАПОМЕНА: 
У конкурсној документацији, односно обрасцу структуре цена захтевају се 
јединичне цене по тиражима, а количине предметних добара ће се кретати 
највише до укупно уговорене вредности, а коју је наручилац проценио Планом 
јавних набавки.  
Услуга штампе се односи на офсет и дигиталну. 
 
 

1.  Начин и услови плаћања  
 

Сукцесивно, након сваке извршене услуге, у року до 45 дана од дана 
пријема рачуна. 

 
 
 

2.  Место испoруке 
 
Културни центар Новог Сада, Католичка порта 5, 21000 Нови Сад. 

     Мали ликовни салон Булевар Михајла Пупина 9, 21000 Нови Сад. 
     Амерички кутак, Кеј жртава рације 2, 21 000 Нови Сад. 
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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 
 

1.1.1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона; 
 

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1) Референтна листа, образац број 3, као и потврда корисника, 

образац број 3-1 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуда и остала документација која се односи на Понуду мора бити на 
српском језику.  

Документација која се преводи са страног језика мора бити оверена од 
стране судског тумача. 
 
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: Културни центар Новог Сада, Католичка 
порта 5, Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –  услуге штампе и 
испоруке штампаног материјала за потребе Културног центра Новог Сада ЈН 
1.2.2 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 16.03.2020. године до 10.00 часова. 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 
(Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („СЛ. Гласник РС“ бр. 41/2019). 
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 
Потписан и печатом оверен Образац бр. 1– Спецификација; 
Попуњени, потписани и печатом оверени Обрасци бр. 2 – Изјава понуђача о 
испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале 
вредности и 2-1 - Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у 
поступку јавне набавке мале вредности. 
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Попуњени, потписани и печатом оверени Обрасци бр. 3 – Списак извршених 
услуга и Образац бр. 3-1 – Потврда Корисника услуга о извршеној услузи 
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 4 – Образац понуде 
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 4-1 – Образац о подизвођачу 
(овај образац није неопходно доставити уколико понуђач не наступа са 
подизвођачем); 
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 4-2 – Подаци о учеснику  у 
заједничкој понуди (овај образац није неопходно доставити уколико понуђач не 
наступа са више понуђача заједно у заједничкој понуди); 
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 4-3 – Опис предмета набавке 
и 4-4 – Рекапитулација са Обрасцем структуре цена; 
Потписани и печатом оверени Обраци бр. 5– Менично писмо – овлашћење 
закорисника бланко соло менице; 
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 6 – Модел Уговора; 
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 7 – Образац трошкова 
припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно) 
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр.8 – Образац изјаве о 
независној понуди. 
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр.9 – Образац изјаве о 
поштовању обавеза  из ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 
понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У 
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање Понуда обавиће Комисија за јавну набавку Наручиоца, 
на дан истека рока за подношење Понуда – 16.03.2020. године са почетком у 
10.15 часова, на адреси Наручиоца. 
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања Понуда, морају 
Комисији Наручиоца поднети посебно писмено овлашћење за учешће у 
поступку отварања Понуда. Достављено писмено овлашћење мора имати свој 
број, датум, потпис овлашћеног лица и печат предузећа као и име лица 
овлашћеног за учешће у поступку. 
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Образац број 4-4 
 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
 

Редни 
број 

Назив посла Спецификација  

 
Јединична цена 

без ПДВ-а 
по тиражу 

 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 

по тиражу 

1. 
ПЛАКАТ 1 
 

Тираж: 200 ком 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: кунстдрук 150 g 
Штампа: офсет 4/0 
Дорада: сечено на формат 

  
 
 
 

2. ПЛАКАТ 2 

Тираж: 5 ком 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат 

  

3. ПЛАКАТ 3 

Тираж: 10 ком 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат 

  

4.  ПЛАКАТ 4 

Тираж: 10 ком (10 раличитих 
врста) 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат 

  

5. ПЛАКАТ 5 

Тираж: 15 ком (15 различитих 
врста) 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат 
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6. ПЛАКАТ 6 

Тираж: 15 ком (15 различитих 
врста) 
Димензије: 700 x 1000 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат, 
каширано на  форекс 3 mm 

  
 
 
 

7. ПЛАКАТ 7 

Тираж: 10 ком (10 различитих 
врста) 
Димензије: 500 x 700 mm 
Обим: лист 
Хартија: citylight 150 g 
Штампа: плотер, 4/0 
Дорада: сечено на формат, 
каширано на  форекс 3 mm 

  
 
 
 

8. ПЛАКАТ А3-1 

Тираж: 5 ком 
Димензије: 300 x 470 mm 
Обим: лист 
Хартија: МАТ кунстдрук 150 g 
Штампа: 4/0 
Дорада: сечено на формат 

  
 
 
 

 

9. ПЛАКАТ А3-2 

Тираж: 10 ком 
Димензије: 300 x 470 mm 
Обим: лист 
Хартија: МАТ кунстдрук 150 g 
Штампа: 4/0 
Дорада: сечено на формат 

  
 
 
 

10. ФЛАЈЕР 1  

 
Тираж: 1000 ком 
Димензије: 450 x 150 mm 
(затворен формат 150 x 150 mm) 
Обим: 6 страна 
Хартија: МАТ кунстдрук 200 g 
Штампа: 4/4 
Дорада: биговано са два превоја 
 

  
 
 

 

11. ФЛАЈЕР 2 

 
Тираж: 3000 ком 
Димензије: 297 x 210 mm 
(затворен формат 99 x 210 mm) 
Обим: 6 страна 
Хартија: МАТ кунстдрук 150 g 
Штампа: 4/4 
Дорада: биговано са два превоја 
 

  
 
 
 

12. ФЛАЈЕР 3  

 
Тираж: 1000 ком 
Димензије: 297 x 210 mm 
(затворен формат 99 x 210 mm) 
Обим: 6 страна 
Хартија: МАТ кунстдрук 150 g 
Штампа: 4/4 
Дорада: биговано са два превоја 
 

  
 
 
 




