
Универзитет у Београду 
Факултет безбедности 

Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 
 

На основу члана 55. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, бр. 
124/2012, бр. 14/2015, 68/2015 године),  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Наручилац:  Универзитет у Београду - Факултет безбедности, Београд, ул. Господара 
Вучића бр. 50.  
 
Интернет страница : www.fb.bg.ac.rs 
 
Предмет јавне набавке: 
 
Предмет јавне набавке 01/2018 је набавка: услуге лектуре, услуге коректуре, услуге 
графичког обликовања, услуге штампања и испоруке публикација, фасцикли, кеса, коверти и 
визит карти. 
 
Јавна набавка је обликована по партијама. 
 
Партија 1.  услуге  лектуре, услуге коректуре, услуге графичког обликовања, и услуге 
штампања и испоруке публикација 
 
Партија 2. услуге графичког обликовања и услуге штампања и испоруке фасцикли, кеса, 
коверти и визит карти 
 
 
Партија 1. - Услуге  лектуре, услуге коректуре, услуге графичког обликовања, услуге 
коректуре и услуге штампања и испоруке публикација 
 

- Уџбеници - 

 
НАСЛОВ ОБИМ ТИРАЖ 

Систем цивилне одбране 280 300 

Систем заштите и спасавања 300 300 

Управљање ризицима у ванредним ситуацијама 300 300 

Политички систем 250 300 

Социологија политике 2 250 300 

Информатика 250 300 

Теорија и организација образовања 300 300 

Менаџмент људских и друштвених ресурса 300 300 

Стратешки менаџмент 300 300 

Криминалистика 300 300 

Кривично процесно право 300 300 

Основи Безбедности 250 400 

Теорије конфликата 300 300 

Систем обезбеђења и заштите правних лица 300 400 

 

 

 

 



- Монографије - 
 

НАСЛОВ ОБИМ ТИРАЖ 

Трендови еколошке безбедности у XXI веку (друго измењено и 

допуњено издање) 
200 200 

Три огледа о мигрантској кризи 160 200 

Образовањем до безбедности (Компаративни приказ 

професионалног припремања кадрова безбедности у 

постјугословенским земљама) 

250 200 

Liberman I-III (три тома) (саиздаваштво са Заводом за уџбенике) 3Х250 200 

Огледи о кризи Криминологије и Кривичног права у савременом 

свету 
250 200 

Високотехнолошки криминал и национална безбедност 250 500 

Криминалитет корпорација – кривичноправна димензија 400 200 

Медији, криминалитет и судови  (саиздаваштво са Службеним 

гласником) 
300 200 

 
 

- Практикуми и приручници - 

 
НАСЛОВ ОБИМ ТИРАЖ 

An English Reader 250 500 

Каталог база података за истраживања у области безбедности 

(репринт) 
300 200 

Практикум за систем обезбеђења правних лица 220 500 

Корпоративна безбедност (практикум) 100 200 

 

 

- Часописи зборници - 

 
НАСЛОВ ОБИМ ТИРАЖ 

Годишњак Факултеа безбедности 450 150 

European Journal of Human Security 2x150 2x100 

Зборник радова са четврте међународне конференције о људској 

безбедности 
300 200 

 

 

- Друге публикације - 

 
НАСЛОВ ОБИМ ТИРАЖ 

Управљање ризиком од елементарних и других непогода 

(хрестоматија) 
400 200 

Корпоративна безбедност (хрестоматија) 200 200 

Монографија Факултета безбедности 

на енглеском језику 
300 500 

 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге коректуре 79821100, услуге графичког 
обликовања 79822500 и услуге  штампања и испоруке: 79823000. 
 
 
 

 



Техничка спецификација: 
 

1. Лектура и корекутра достављених текстова. 
2. Припрема: комплетна припрема за штампу  у електронској форми (.pdf фајлови по 

фазама прелома и .indd фајлови коначне верзије прелома) 
3. Обрезани формат свих књига је 170 mm x 240 mm 
4. Хартија: књижни блок - офсет 80 g/m2, корице - принтокарт 250 g/m2 
5. Штампа: књижни блок 1/1 (црна/црна), корице-4/0 (CMYK/0) + пластификација 1/0 
6. Повез: топли повез биндером 

 
 
Партија 2. - Услуге графичког обликовања и услуге штампања и испоруке фасцикли, кеса, 
коверти и визит карти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Техничка спецификација: 
 

1. Формат фасцикли 33х22 cm 
2. Формат кеса 37x24 cm, плетени рукохват 
3. Формат коверти 22,8x16,3 cm 
4. Формат визт карти 9х5 cm 
 

Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге графичког обликовања 79822500 и услуге  
штампања и испоруке: 79823000. 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена. 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок извршења услуге. 
 
Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је Александар Пашко, e-mail 
адреса: apasko@fb.bg.ac.rs 
 
Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 (у даљем тексту: Наручилац) 
позива понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, у складу са конкурсном 
документацијом и позивом за подношење понуда. 

Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и буду 
заведене у архиви Наручиоца најкасније до 11:00 часова последњег дана рока за 
достављање понуда, односно 16.04.2018. године, укључујући и понуде упућене поштом.  

Уколико рок за подношење понуда истиче на дан који је нерадни или дан државног празника, 

као последњи дан рока сматраће се први наредни радни дан до 12:00 часова.  

Понуђачи подносе понуду поштом или непроседно у архиву Наручиоца: Факултет 
безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 са назнаком:  
 
 
 
 

НАСЛОВ ТИРАЖ 

Фасцикле 1000 

Кесе 500 

Коверте 1000 

Визит карте 4000 



,,Понуда за јавну набавку:  
 
Партија 1.  услуге  лектуре, услуге коректуре, услуге графичког обликовања и услуге 
штампања и испоруке публикација ЈНМВ бр. 01/2018 - НЕ ОТВАРАТИ 
 
Партија 2. услуге графичког обликовања и услуге штампања и испоруке фасцикли, 
кеса, коверти и визит карти 
ЈНМВ бр. 01/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
 
НАПОМЕНА: Понуђачи могу поднети понуде за све или само за неку од партија. 
 
Понуђач на полеђени коверте наводи назив и адресу, телефон и име и презиме особе за 
контакт. 
 
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању 
поступка отварања понуда, бити враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове и доставе 
доказе предвиђене конкурсном документацијом. 
 
Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда, односно 
16.04.2018. године у 11:30 часова у пословним просторијама Факултета безбедности, 
Београд, ул. Господара Вучића бр. 50. 
        
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни су да 
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда у име понуђача, које је оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, а 
у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку 
(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго). 
Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне информације и појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда.  
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка ће бити донета најкасније у року 
од 10 дана од дана отварања понуда. 
 
Наручилац ће одбити неприхватљиве понуде, као и понуде које имају битне недостатке из 
члана 106. Закона о јавним набавкама. 
 
 

 
Председник комисије за јавну набавку 

 
 

Александар Пашко 
 

  


