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На основу члана 39, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2020, деловодни број 

Одлуке 257 од 5. јуна 2020. године  

 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ 
Војводе Путника 2, Нови Сад, 

О б ј а в љ у ј е : 

ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку мале вредности, 

Услуге штампања 

број јавне набавке 01/2020 

 

 

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  

Наручилац: Kултурни центар Војводине „Милош Црњански“  

Адреса: Нови Сад, Војводе Путника 2  

Интернет страница: www.zkv.rs  

 

2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности  

Набавка је планирана у Плану набавки за 2020. годину, на позицији број 1.2.1.  

Број јавне набавке: број 01/2020  

Предмет јавне набавке: услуге штампања  

Процењена вредност јавне набавке: 3.000.000,00 динара (без ПДВ-а)  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

79810000 услуге штампања  

Предмет јавне набавке је ближе одређен спецификацијом која је саставни део конкурсне 

документације.  

 

3.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПО СТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 



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) 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 и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).  

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће, дефинисане чл. 76. Закона и то:  

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке и то:  

- да у протеклих шест месеци до дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и 

дан позива) није био неликвидан дуже од пет дана;  

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке и то:  

- да је понуђач у претходне две године (релевантан је период од 2 године до дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) извршио квалитетно, у уговореним 

роковима и на уговорени начин, без примедби, услуге штампања публикација и промотивног 

материјала (диплома) у вредности од минимум 3.000.000,00 динара без ПДВ-а;  

3) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке и то:  

- да има графичку четворобојну офсетну машину;  

- да има машину за дигиталну штампу;  

- да има биндер за машинско лепљење књига;  

 

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.zkv.rs и на 

Порталу јавних набавки.  

 

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК  

Понуде се подносе на адресу: Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад, 

Војводе Путника 2, Нови Сад.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара; лично или путем поште.  

Коверат са понудом мора имати ознаку „Понуда за јавну набавку услуга –Услуге штампања, 

број јавне набавке 01/2020 – НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте назначити назив 

понуђача и адресу. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18. јуна 2020. 

године до 10:00 часова.  
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није стигла на адресу наручиоца 

Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад, Војводе Путника 2, Нови Сад, 

закључно са 18. јуном 2020. године до 10.00. часова  
По окончању поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку Наручиоца, вратиће све 

неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете 

неблаговремено.  

 



7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 18. 

јуна 2020. године у 10:30 часова, на адреси наручиоца Културног центра Војводине „Милош 

Црњански“, Нови Сад, Војводе Путника 2, у присуству чланова Комисије за предметну јавну 

набавку.  

 

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 

ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

У поступку отварања понуда могу учествовати опономоћени представници понуђача. Пре 

почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја, на основу којих 

ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отврања понуда.  

 

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од десет дана од дана отварања понуда.  

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.  

 

10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 10:00 –

14:00 часова на е-mail: sekretar@zkv.rs.  

Особа за контакт: Нина Урукало, члан Комисије за јавну набавку. 

 


