
 
 

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. 124/12. бр. 
14/15 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: Јавна набавка мале вредности – набавка  услуге штампања и испоруке публикација и то:           
 
           Уџбеници: 
 

1. "Социологија" измењено и допуњено издање 500 примерака, око 360 страна  
2. "Системи безбедности" 500 примерака, око 360 страна 
3. "Теорије конфликата- 500 примерака, око 280 страна 

 
           Практикуми: 
 

1. "Међународни односи" - 500 примерака, око 240 страна 
2. "Информатика" - 500 примерака, око 140 страна        

          
    Приручници: 

 
1. " Увод у студије безбедности" - 500 примерака, око 730 страна 
2. "An English Reader" - 500 примерака, око 230 страна 

 
 

           Монографије: 3 издања, по 200 примерака, око 250 страна 
            

Годишњак Факултета безбедности за 2015. годину, 200 примерака, око 250 страна 
             
           Зборник радова Центра за истраживање хумане безбедности, 200 примерака, око 450 страна 
 

     
 

 
Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге  штампања и испоруке: 79823000 
 
 
 ТЕХНИЧКA  СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 
1. Обрезани формат свих издања је 170X 240 mm 
2. Хартија: књижни блок-офсет 80 g/m2, корице-принтокарт 250 g/m2 

3. Штампа: књижни блок 1/1 (црна/црна), корице-4/0 (CMYK/0) + пластификација 1/0 
4. Припрема: наручилац доставља комплетну припрему за штампу (pdf. фајлови) 
5. Повез: топли повез биндером 
 
 
Јавна набавка није обликована по партијама 
 
 
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  Бранислав Валковић,  e-mail адреса: 
bvalkovic@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 13:30 часова последњег дана рока за достављање понуда, односно  
25.02.2015. 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:  
„Понуда за јавну набавку  услуге штампања и испоруке публикација за потребе Факултета 
безбедности, број: ЈНМВ  2/2015 - НЕ ОТВАРАЈ". 
 
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, вратити 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, дана 25.02.2015. 
године у 14:00 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. 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 

 
Председник комисије за јавну набавку 

 
Бранислав Валковић        


