
ИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ 

11000 Београд, Кнез Михаилoва 36, поштански фах 136 

Бр. 761 

 

На oснoву члана 39. Закoна o јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 године) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вреднoсти деловодни бр. 758 од 

26. 12. 2018. године, Историјски институт Београд (у даљем тексту: Наручилац) спроводи Поступак 

јавних набавки мале вредности и упућује 

  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА 

ЈНМВ БРОЈ 4/18 

 

 

Историјски институт Београд, Кнез Михаилова 36 (у даљем тексту: Наручилац), позива све 

заинтересоване понуђаче да поднесу своју писану понуду у поступку јавне набавке мале вредности - 

услуга штампања књига за потребе наручиоца, у складу са конкурсном документацијом, а на основу 

објављеног позива за подношење понуда. 

 

1. Подаци о наручиоцу  

Назив:  Историјски институт Београд 

Адреса: Кнез Михаилова 36; 11000 Беoград  

Врста наручиоца: установа 

Интернет страница: www.iib.ac.rs 

Е-mail адресa: istorinst@iib.ac.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке  

Поступак јавне набавке мале вредности.  

 

3. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке бр. 4/18 је: услуга штампања 4 (четири) књиге за потребе Наручиоца. 

Ознака из Општег речника набавке: 79823000 -  услуга штампања.  

     Допунски речник ТА01 - за књиге. 

  

4. Подаци о предмету јавне набавке ЈНМВ 4/18 – услуге штампања књига:  
 

1.1. Научни часопис: ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС LXVII 

 

1.2. Научни часопис: Мешовита грађа - Miscellanea књ. 39 

 

1.3. Монографија: ГРАДСКА НАСЕЉА КРУШЕВАЧКОГ САНЏАКА (XV – XVI ВЕК),   аутори 

др Драгана Амедоски и др Владета Петровић 

 

1.4. Зборник радова: BELGRADE 1521-1867 

 

5. Резервисана набавка: не. 

 

6. Критеријуми за избор најповољније понуде: 

најнижа понуђена цена.  

 

7. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  
Понуђач подноси понуду на српском језику.  

 

 



8. Начин преузимања конкурсне документације 

1) на интернет страници наручиоца: www.iib.ac.rs и  

2) на Порталу управе за јавние набавке: www.portal.ujn.gov.rs 

 

9. Начин подношења понуда  

 

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти препорученом поштом или лично на адресу 

наручиоца: 

ИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ БЕОГРАД 

Кнез Михаилова бр. 36, са назнаком на коверти 

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/18 

УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

На полеђини коверте обавезно навести име понуђача, адресу, телефон и име особе за контакт. 

 

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

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 

10. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да 

испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу достављеног позива. 

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из 

члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и који су предвиђени овом конкурсном документацијом. 

Услови које треба сваки понуђач да испуни као и начин како се доказује испуњеност тих услова, 

ближе су одређени конкурсном документацијом. 

 

11. Рок подношења  

Рок за подношење понуде је 14 дана од дана објављивања позива и конкурсне документације на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца тј. дана  10.01. 2019. године до 12 сати. 

Благовременом понудом се сматра понуда која је пристигла на адресу Наручиоца у року за 

подношење понуде.  

Понуду коју наручилац није примио у року који је одређен за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. 

Неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка 

отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

  

 12. Отварење понуда ће се обавити 10.01.2019. године у 12:15 сати у просторијама Историјског 

института, улица Кнез Михаилова 36. 

Отварање понуда је јавно. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, 

уз овлашћење, потписано и оверено од стране понуђача, које се предаје у оригиналу председнику 

Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда.  

 

13. Рок за доношење одлуке o додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници у року од 3 дана од дана доношења. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења 

уговора. 

 

14. Лице за контакт: Данијела Зах 

Тел: 011 2181589 

e-mail: istorinst@iib.ac.rs 

 

http://www.iib.ac.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/

