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  Филозофски факултет 
  Универзитет у Новом Саду 
 
 

 

Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет у Новом Саду 

21000 Нови Сад, Улица др Зорана Ђинђића 2 

_____________________________________________________________________ 

Позив за подношење понуда 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Улица др Зорана Ђинђића 

број 2, 21000 Нови Сад. 

Интернет адреса Наручиоца:www.ff.uns.ac.rs 

Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 

2. Врста Наручиоца: 

Високо образовање. 

3. Врста поступка јавне набавке: 

Отворени поступак. 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуге штампања: 

Партија 1: промотивни материјал 

Партија 2: монографије и часописи 

Партија 3: специјалне фасцикле 

Ознака из општег речника набавке: 79810000 – услуге штампања. 

5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора : 

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.  
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6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса 

где је конкурсна документација доступна : 

Конкурсна документација се може преузети на сајту : 

Портал јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs; 

Интернет страница Филозофског факултета: www.ff.uns.ac.rs 

7. Адреса државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 

животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству  рада, запошљавања и социјалне политике. 

8. Начин подношења понуде и рок : 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се прву пут отвара. На коверту обавезно назначити за 

коју се партију подноси понуда. 

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може 

тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Филозофски 

факултет, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад са назнаком „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације – 

набавка услуге штампања монографија, часописа, промотивног материјала 

и специјалних фасцикли за потребе Филозофског факултета, редни број 

набавке 31/2018,“ или на мејл адресу Наручиоца: pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs, 

igor.lekic@ff.uns.ac.rs (обавезно Захтев послати на обе наведене имејл адресе). 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Рок за подношење понуде: 19.7.2018. године у 9,00 часова. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
mailto:pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs
mailto:igor.lekic@ff.uns.ac.rs


3 

 

 

9. Место, време и начин отварања понуда: 

Понуду доставити на адресу: Филозофски факултет, Улица др Зорана Ђинђића 

2, 21000 Нови Сад са назнаком : „Понуда за јавну набавку услуге штампања 

монографија, часописа, противног материјала и специјалних фасцикли за 

потребе  Филозофског факултета, ЈН број 31/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“  

(на коверти назначити за коју се партију понуда односи).  

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према распореду приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, 

Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди ће навести 

датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу 

подносити, сматраће се неблаговременом. 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 19.7.2018. године у 11,00 часова у 

просторијама деканата Филозофског факултета.  

10. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз 

печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача. 

11. Рок за доношење одлуке : 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је максимално 20 дана од дана 

отварања понуда. 

12. Лица за контакт : 

Игор Лекић (техничке информације у вези штампања): igor.lekic@ff.uns.ac.rs, 

Вања Фекић (информације у вези конкурсне документације): 

pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs. 

 

            За Филозофски факултет 

                              Вања Фекић, стручни сарадник за послове  јавних набавки

        

 

mailto:pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs

