
 
 

 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   
 

Београд  28.11.2018 год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 у даљем тексту: 
Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Предмет јавне набавке:  Стручна литература за редовне потребе запослених - Cekos informator, 

Cekos informator + PDV 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара Стручна литература за редовне потребе 

запослених - Cekos informator, Cekos informator + PDV 

ЈН 93/2018 
 

Наручилац мења Образац V Образац понуде, тачку 2. рок и начин испоруке, тако да став 2. уместо 
„Часопис Информатор + ПДВ испоручиваће се“, сада гласи: часопис ПДВ испоручиваће 

се_______________.  

Наручилац мења Образац VI Модел Уговора, члан 3 став 3 тако да уместо „Часопис Информатор+ 
ПДВ доставиће се___________, у року од _______ дана од дана изласка из штампе. “, сада стоји: 

„часопис ПДВ доставиће се ___________, у року од _______ дана од дана изласка из штампе“. 

Измењени Образаци V Образац понуде  и VI Модел Уговора су дати у прилогу ове измене и допуне 

конкурсне документације. 

Понуђачи су у обавези да у понуди доставе измењени наведени образац. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  У Конкурсној документацији за јавну набавку Стручна литература за редовне потребе запослених 

- Cekos informator, Cekos informator + PDV, ЈН 93/2018 која је објављена на Порталу јавних набавки, дана 

23.11.2018. године, извршена је измена и допуна као у диспозитиву. 
Како се приликом израде конкурсне документације учинила техничка грешка то је сагласно одредби 

члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као Наручилац, извршило је 
измену наведене конкурсне документације. 

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

                                                                                                                    
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.pio.rs/


 
 

 
 

 

V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Предмет понуде: Стручна литература за редовне потребе запослених - Cekos informator, Cekos 

informator + PDV, 

 ЈН 93/2018 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача: 

(пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра): 

 

 

 

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање  

Дирекција Београд, 
др. Александра Костића бр.9 

11000 Београд 

ПИБ : 105 35 6542 
 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за потписивање уговора: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца 

понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана групе 

појединачно.  
 

 
 



 

  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 
 

Назив подизвођача: 

(пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра): 

  

 

 

 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     Републички фонд за 
пензијскои инвалидско 

осигурање Дирекција 

Београд, 
Др. Александра Костића 

бр.9, 
11000 Београд 

                             ПИБ : 105 35 6542 
 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум : 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да попуни наведене 

податке за подизвођача.  

Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну 
Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за  сваког 

подизвођача појединачно 

 

 
 

 

  

  

  



ПОНУДА  БР. _____ 
 

За јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива, ЈН 93/2018 
Стручна литература за редовне потребе запослених - Cekos informator, Cekos informator + PDV 

 
 

РЕД. 
БР. 

 

 
НАЗИВ 

часописа 

 
ком 

 
Цена једног 

комплетног 
издања на 

годишњем 

нивоу без 
ПДВ 

 
Цена једног 

комплетног 
издања на 

годишњем 

нивоу са  
ПДВ 

 
Укупна цена 

издања на 
годишњем 

нивоу без ПДВ 

 
Укупна цена 

издања на 
годишњем 

нивоу  

са ПДВ 

I II III IV V VI VII 

1. 
Информатор 31 

 
 

  
 

2. 
Информатор +ПДВ 6 

 
 

  
 

                                                                        Укупна цена без ПДВ (1+2)  

Укупна цена са ПДВ (1+2)   

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

 1. У колону IV уписати цену једног комплетног издања на годишњем нивоу без ПДВ 
 2. У колону V уписати цену једног комплетног издања на годишњем нивоу са ПДВ 

 3. У колону VI уписати укупну цену свих издања на годишњем нивоу без ПДВ 
            4. У колону VII уписати укупну цену свих издања на годишњем нивоу са ПДВ 

 
У укупну цену урачунати су сви трошкови које Добављач има за извршење предметне набавке, као што су 

трошкови превоза, испоруке и остали трошкови. 

1. Начин и услови плаћања: Наручилац се обавезује да уговорену цену исплати авансно у целости након 
достављања средстава финансијског обезбеђења предвиђених уговором, а у року до 15 дана од дана пријема 

правилно испостављеног предрачуна. 
 

2. Рок и начин испоруке:  

Часопис Информатор испоручиваће се ____________________________________________ 
Часопис ПДВ испоручиваће се _____________________________________________________ 

3. Периодика изласка часописа: __________________________________________________ 
Испорука се врши до свих организационих јединица које су наведене у Обрасцу – Технички елементи понуде. 
 

4. Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре   

 ДА    НЕ (понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача ) 
 
 

5. Рок важења понуде: ______________(минимум 60 дана од дана отварања понуда)  

 
 

6. Понуђач подноси понуду: 
                                  а) самостално 

                                  б) заједничку понуду 
                                  в) са подизвођачем___________________________________(навести пословно име 

подизвођача)  

 
 
 

7.  проценат укупне вредности набавке  који је поверен подизвођачу: _______%  (не може бити већи 

од 50% ) 

- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

  

Понуђач је обавезан да заокружи начин на који подноси понуду. 

 

 
ПОНУДУ САЧИНИО: 

________________________ 

 

М.П. 

ДИРЕКТОР 

_______________________ 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

VI   МОДЕЛ УГОВОРА  

 
 

УГОВОР  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Стручна литература за редовне потребе запослених – Cekos 

informator, Cekos informator + PDV 
 

Закључен између: 
 

1. Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, ул. Др Александра Костића бр. 

9,  кога заступа директор Драгана Калиновић   
        Матични број  17715780 

        ПИБ број:   105356542 
        Број рачуна:   840-1652-22 који се води код Управе за трезор 

        (у даљем тексту: Наручилац)  
 

         и  

2.___________________________________________________________________________________
_________________ ул.______________________________ бр. __, кога заступа 

директор________________ 
    Матични број: ______________ 

    ПИБ број: __________________ 

    Број рачуна: __________________________________ који  се води код ___________ 
     (у даљем тексту: Добављач) 

 
Наступа у заједничкој понуди са: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Наступа  са подизвођачима:  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Уговорне стране констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама («Службени 
гласник РС», бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком директора Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање бр. 404.3-2038/18-2 од 13.11.2018. године спровео преговарачки поступак 

без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама, ЈН 93/2018. 

 
      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

  
Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласне су да је предмет овог Уговора годишња претплата за 2019. годину, на часопис 

„Информатор“ и часопис „Информатор + ПДВ“, а у свему према понуди Добављача бр. ___________ од 
__________ године, која са техничким карактеристикама чини саставни део овог Уговора. 

 
 

ЦЕНА 

 
                                                                               Члан 2. 

Укупна цена часописа „Информатор“ и „Информатор+ПДВ“ на годишњем нивоу износи _____________ 
динара (словима: _____________________________________________) без ПДВ. 

На уговорене цене из понуде се обрачунава и плаћа ПДВ у складу са важећим законским прописама. 
             

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати. 

Наручилац задржава право да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности уговора, уколико за то постоје оправдани разлози. 



 

  

     

РОКОВИ И ОБИМ ИСПОРУКЕ 

 Члан 3. 
Добављач се обавезује да изврши испоруку према техничким карактеристикама из конкурсне 

документације и Понуде из чл. 1. овог Уговора. 
Часопис „Информатор“ достављаће се ___________, у року од _______ дана од дана изласка из штампе.  

Часопис „ПДВ“ достављаће се ___________, у року од _______ дана од дана изласка из штампе.  

Добављач гарантује квалитетну и несметану испоруку штампаног издања за све време трајања овог 
Уговора. 

Добављач је дужан да све евентуалне недостатке и неправилности испоручених публикација отклони 
одмах без накнаде, по првом позиву Наручиоца. 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

    Члан 4. 

Наручилац се обавезује да уговорену цену исплати авансно у целости након достављања средстава 
финансиског обезбеђења предвиђених уговором, а у року до 15 дана од дана пријема правилно испостављеног 

предрачуна. 
    

                                                                        Члан 5. 

 За обавезе које по овом Уговору доспевају у 2018. години, плаћање ће се вршити до нивоа средстава 
обезбеђених финансијским планом за 2018. Годину. 

 
 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА     

                                                                              Члан 6. 

 Добављач је у обавези да, приликом закључења Уговора, достави као облик финансијског обезбеђења за 

испуњење уговорених обавеза и то:  

1. Две бланко менице, потписане и оверене службеним печатом од стране овлашћених лица Добављача, као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорених обавеза у периоду 60 дана дужем од 
трајања Уговора, са засебним меничним писмом - овлашћењем да су издате менице неопозиве, безусловне и 

на први позив наплативе и да се могу попунити са клаузулом „без протеста“ у висини 10% уговорене 

вредности без ПДВ и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да  Добављач  не 
извршава уговорене обавезе; 

2. Бланко меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица Добављача, као 

обезбеђење за повраћај уплаћеног аванса 60 дана дуже од трајања Уговора, са засебним меничним писмом – 
овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може попунити са 

клаузулом „без протеста“ у висини плаћеног аванса са ПДВ и наплатити у складу са меничним писмом-
овлашћењем под условом да Добављач не извршава уговорене обавезе; 

3. Копију картона депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко 

меницу, оверену од стране банке након датума отварања понуда. 
 

      4.  Потврду да су менице евидентиране у регистру меница и овлашћења који води НБС; (преузима се са  

сајта Народне банке Србије, www.nbs.rs);  

У случају промене лица овлашћених за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на снази.  

У случају реализације меница у току трајања Уговора, Добављач је у обавези да достави нову меницу, са 

меничним овлашћењем, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива од стране Наручиоца. 

 

 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
                                                                           Члан 7.  
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а претплатнички однос заснива се на период од 12 месеци 

и то од почетка 01.01.2019 године до 31.12.2019. године. 

РАСКИД УГОВОРА 

http://www.nbs.rs/


                                                                           Члан 8. 
Наручилац  има право да без накнаде евентуалне штете која може настати за Добављача, откаже Уговор у 

свако доба са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. 
Наручилац има право да једнострано откаже Уговор у свако доба и без отказног рока, ако Добављач не 

извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, о чему писмено обавештава Добављача. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                                      Члан 9. 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести Наручиоца 

о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења 

Уговора и да је документује на прописани начин. 

    

    Члан 10.  
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно, а уколико у томе не успеју утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду. 
 

                                                                         Члан 11. 

Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора уговорне стране могу вршити искључиво у 
писаној форми. 

      За све што није предвиђено одредбама овог Уговора, важе одредбе Закона о облигационим односима, као 
и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

             
 

    Члан 12. 

Овај Уговор ступа на снагу са даном потписа обе уговорне стране. 
      Уговор је састављен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка припадају  Добављачу, а 3 

(три) примерка Наручиоцу. 
 

 

З а   Д о б а в љ а ч а 
ДИРЕКТОР 

_________________ 
 

 

 
          

 
 

 

З а    Н а р у ч и о ц а 
ДИРЕКТОР ФОНДА 

_____________________                                                                             
Драгана Калиновић 

 


