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СЕКТОР 

ЗА МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКУ 

И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 
05-40401-1247/4-20 

 

31.03.2020. године 

 

 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за набавку услуге штампања у корист трећег лица 

 

 

 
 

за потребе реализације Ерасмус + пројекта, Кључна акција 2, 

Изградња капацитета у високом образовању 

"Јачање капацитета високог образовања из области медицине бола у земљама 

Западног Балкана – ХЕПМП" 

 
(енгл.: Erasmus + project, Key Action 2, Capacity Building in Higher Education,  

„Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan 

Countries – HEPMP") 

 
 

Набавка број: Н.2.87.1./20-ХЕПМП ШТАМПА 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Београд, 

Maрт 2020. године  
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На основу захтева Руководиоца пројекта за набавку добара и услуга на 

ЕРАСМУС+ Пројекту, КА2, Изградња капацитета у високом образовању ""Јачање 

капацитета високог образовања из области медицине бола у земљама Западног 

Балкана – ХЕПМП", припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за набавку услуге штампања у корист трећег лица 

 
за потребе реализације Ерасмус+ пројекта, Кључна акција 2, 

Изградња капацитета у високом образовању 

"Јачање капацитета високог образовања из области медицине бола у земљама 

Западног Балкана – ХЕПМП" 

 
(енгл.: Erasmus + project, Key Action 2, Capacity Building in Higher Education,  

„Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan 

Countries – HEPMP ") 

 
Набавка број: Н.2.87.1./20-ХЕПМП ШТАМПА 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1. Опште податке о набавци 

 

2. Прилог 1: Образац Општи подаци о понуђачу Набавка услуге штампања 

у корист трећег лица, за потребе реализације Ерасмус+ пројекта, Кључна 

акција 2, Изградња капацитета у високом образовању, „Јачање капацитета 

високог образовања из области медицине бола у земљама Западног 

Балкана – ХЕПМП“ 
 

3. Прилог 2: Образац Понуда са техничким описом Набавка услуге 

штампања у корист трећег лица,  за потребе реализације Ерасмус+ 

пројекта, Кључна акција 2, Изградња капацитета у високом образовању, 

„Јачање капацитета високог образовања из области медицине бола у 

земљама Западног Балкана – ХЕПМП“ 
 

4. Прилог 3: Модел уговора - Уговор о пружању услуге штампања у корист 

трећег лица., за потребе реализације Ерасмус+ пројекта, Кључна акција 2, 

Изградња капацитета у високом образовању, „Јачање капацитета високог 

образовања из области медицине бола у земљама Западног Балкана – 

ХЕПМП“ 

  

5. Засебан прилог: Техничка спецификација, којом су предвиђени 

обавезни и додатни услови за учешће у поступку набавке, као и начин 

доказивања испуњености услова 

   



3/12 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

Подаци о Наручиоцу: 

 

Назив Наручиоца УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Назив Корисника 
Универзитет у Београду-Медицински 

факултет 

Седиште Наручиоца БЕОГРАД 

Интернет страница Наручиоца www.bg.ac.rs 

ПИБ 100052450 

Матични број 07003170 

 

Набвка се спроводи у складу са одредбом члана 7, став 1, тачка 2), подтачка (2) и 

тачка 2а) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 i 

68/2015), одредбама члана 42. Правилника о јавним набавкама Универзитета у 

Беогрдау (61212-2368/1-16 од дана 09.05.2016. године и 61212-2368/2-16 од дана 

29.09.2016. године), те одредбама члана 3.2.5.1. Смерница за употребу одобрених 

средстава, за средства која су додељена у 2016. години у оквиру Позива 

ЕАC/A04/2015 (енгл.: Guidlines for the use of the Grant, for grants awarded in 2016 

under Call EAC/A04/2015). 

 

Предмет набавке : Набавка услугa штампања у корист трећег лица, за потребе 

реализације Ерасмус + пројекта, КА2, Изградња капацитета у високом 

образовању, " Јачање капацитета високог образовања из области медицине бола у 

земљама Западног Балкана – ХЕПМП)". 

 

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора. 

 

Начин преузимања конкурсне документације:  

 

1) Са званичне интернет презентације. 

 

1.1 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Понуђачи подносе понуде електронском поштом на адресе: baticaster@gmail.com 

и  slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs , са обавезном напоменом: 

 

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ХЕПМП ШТАМПА“ 

 

1.2. Рок за подношење понуда је: 

 

Понуда се сматра благовременом ако је на адресе електронске поште: 

baticaster@gmail.com и  slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs пристигла до 06. априла 

2020. до 12:00 часова.  

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на наведене 

адресе електронске поште закључно са 06.04.2020. до 12:00 часова.  

 

 

mailto:baticaster@gmail.com
mailto:slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs
mailto:baticaster@gmail.com
mailto:slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs
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1.3. Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се обавити у условима ванредног стања на територији 

Републике Србије, у складу са измењеним начином рада Наручиоца и Корисника. 

Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 

06.04.2020. у 12:30 часова, уз учешће чланова Комисије за предметну набавку, без 

присуства јавности. 

 

С обзиром да се на набавку не примењују одредбе ЗЈН, приликом отварања 

понуда неће бити сачињаван записник, већ ће сви потребни подаци бити садржани 

у евaлуaционом извештају (извештају о стручној оцени понуда) и одлуци о додели 

уговора. 

 

1.4. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда:   
Набавка се спроводи у условима ванредног стања на територији Републике 

Србије, у складу са измењеним начином рада Наручиоца и Корисника, из којих 

разлога није предвиђена могућност учествовања представника понуђача у 

поступку отварања понуда. 

  

1.5. Рок за доношење одлуке о додели уговора:   
Одлука о додели уговора за предметну набавку биће донета у оквирном року од 

15 (петнаест) радних дана од дана отварања понуда.  

 

1.6. Закључење уговора 

Уговор о набавци ће бити закључен када се код обе уговорне стране стекну 

услови за несметано испуњење уговорених обавеза, или након престанка 

ванредног стања у Републици Србији. 

 

Контакт 

Лице за контакт у вези са предметном набавком је: 

Проф. др Предраг Стевановић,  baticaster@gmail.com 

 

Извор финансирања: Донација.  

 

ВРСТА УСЛУГА: 

 

Услуга штампања. 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

 

У складу са захтевима из Техничких спецификација (засебан прилог) и обрасца 

Понуда са техничким описом, Набавка услуге штампања у корист трећег лица, за 

потребе реализације Ерасмус+ пројекта, Кључна акција 2, Изградња капацитета у 

високом образовању, „Јачање капацитета високог образовања из области 

медицине бола у земљама Западног Балкана – ХЕПМП “ (Прилог 2). 

 

КВАЛИТЕТ: 

 

У складу са захтевима из Техничких спецификација (засебан прилог) и обрасца 

Понуда са техничким описом Набавка услуге штампања у корист трећег лица, за 

потребе реализације Ерасмус+ пројекта, Кључна акција 2, Изградња капацитета у 

mailto:baticaster@gmail.com
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високом образовању, „Јачање капацитета високог образовања из области 

медицине бола у земљама Западног Балкана – ХЕПМП “ (прилог 2). 

 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

 

У складу са захтевима из Техничких спецификација (засебан прилог) и обрасца 

Понуде са техничким описом Набавка Услуге штампања у корист трећег лица, за 

потребе реализације Ерасмус+ пројекта, Кључна акција 2, Изградња капацитета у 

високом образовању, „Јачање капацитета високог образовања из области 

медицине бола у земљама Западног Балкана – ХЕПМП “ (Прилог 2).  

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ  

КВАЛИТЕТА: 

 

У складу са условима из Модела уговора-Уговор о пружању услуге штампања у 

корист трећег лица, за потребе реализације Ерасмус+ пројекта, Кључна акција 2, 

Изградња капацитета у високом образовању, „Јачање капацитета високог 

образовања из области медицине бола у земљама Западног Балкана – ХЕПМП“ 

(Прилог 3). 

 

РОК ИСПОРУКЕ: 

 

У складу са захтевима из Техничких спецификација (засебан прилог) и обрасца 

Понуда са техничким описом Набавка услуге штампања у корист трећег лица, за 

потребе реализације Ерасмус+ пројекта, Кључна акција 2, Изградња капацитета у 

високом образовању, „Јачање капацитета високог образовања из области 

медицине бола у земљама Западног Балкана – ХЕПМП “ и Модела уговора-

Уговор о пружању услуге штампања у корист трећег лица, за потребе реализације 

Ерасмус+ пројекта, Кључна акција 2, Изградња капацитета у високом образовању, 

„Јачање капацитета високог образовања из области медицине бола у земљама 

Западног Балкана – ХЕПМП“ (Прилог 2 и Прилог 3). 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

 

Универзитет у Београду – Медицински факултет, Др Суботића 8, 11000 

Београд, Србија 

 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена". 
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ПРИЛОГ  1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА 

за потребе реализације Ерасмус+ пројекта, Кључна акција 2, Изградња капацитета 

у високом образовању, „Јачање капацитета високог образовања из области 

медицине бола у земљама Западног Балкана – ХЕПМП“ 

(енгл.: Erasmus + project, Key Action 2, Capacity Building in Higher Education,  

„Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan 

Countries – HEPMP ") 

 

Набавка број: Н.2.87.1./20-ХЕПМП ШТАМПА 

 

(попуњава Понуђач) 

 

Пословно име понуђача: 

 

Адреса седишта: 

 

Лице за контакт: 

 

Електронска адреса (е-mail) 

 

Телефон: 

 

Телефакс: 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

Матични број понуђача: 

 

Број рачуна: 

 

Заступник понуђача наведен у 

Агенцији за привредне регистре 

који може потписати уговор 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ПРИЛОГ 2  

 

 

ПОНУДА 

СА ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА  

за потребе реализације Ерасмус + пројекта, Кључна акција 2, 

Изградња капацитета у високом образовању, 

„Јачање капацитета високог образовања из области медицине бола у земљама 

Западног Балкана – ХЕПМП " 

(енгл.: Erasmus + project, Key Action 2, Capacity Building in Higher Education,  

„Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan 

Countries – HEPMP ") 

 

Набавка број: Н.2.87.1./20-ХЕПМП ШТАМПА 
 

(попуњава Понуђач) 
 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште: 
 

 

Адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  

Регистрациони број:  

Шифра делатности:  

Текући рачун:  

Име и број телефона особе за контакт:  

Име и презиме овлашћеног лица:  

Број и датум понуде код понуђача:  

 

 

 

Наручилац: 
Универзитет у Београду 

11000 Београд, Студентски трг 1 

Корисник: 
Медицински факултет 

11000 Београд, Др Суботића 8 
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(попуњава Понуђач) 

 
 

Р.бр. - Технички опис - 
Количина 

(Тираж) 

Јединична цена  

у дин. 

без ПДВ 

Укупна цена  

у дин. 

без ПДВ 
 

1. 

Уџбеник „Медицина бола“ 

у складу са  

Техничком спецификацијом 

1.500   

 

 

 

Укупна цена у динарима без ПДВ-а  

Проценат и износ ПДВ-а %  

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом  

 
 

 

Место испоруке 
Универзитет у Београду – Медицински факултет 

Др Суботића 8, 11000 Београд, Србија 

Рок испоруке 
______ дана од дана пријема позива Корисника 

најдуже 20 календарских дана од пријема позива Корисника 

Рок важења понуде 
______ дана од дана отварања понуда 

најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 

Рок плаћања 45 дана од дана испоруке 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: понуђач уз понуду обавезно прилаже доказе о испуњености 

услова за учешће у поступку набавке, у погледу техничког и кадровског 

капацитета, предвиђене техничким спецификацијама (засебан прилог).  

 
 

 
 
 

Датум:                                           М.П.                                     Потпис понуђача 
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ПРИЛОГ 3 

 

         

МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ШТАМПAЊА 

У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА 

 

за потребе реализације Ерасмус + пројекта, Кључна акција 2, 

Изградња капацитета у високом образовању, 

„Јачање капацитета високог образовања из области медицине бола у земљама 

Западног Балкана – ХЕПМП " 

 

(енгл.: Erasmus + project, Key Action 2, Capacity Building in Higher Education,  

„Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan 

Countries – HEPMP ") 

 

Набавка број: Н.2.87.1./20-ХЕПМП ШТАМПА 

 

Полазећи од чињенице да је Универзитет у Београду потписник Уговора о додели 

бесповратних средстава, број 2017-3109/001-001 године (енгл.: Grant Agreement 

for an action with multiple beneficiaries, Agreement number 2017-3109/001-001) (у 

даљем тексту: Уговор о додели бесповратних средстава), те координатор 

ЕРАСМУС + пројекта " Јачање капацитета високог образовања из области 

медицине бола у земљама Западног Балкана – ХЕПМП)" (eng.: „Strengthening 

Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – 

HEPMP“), број пројекта: 585927-ЕPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-ЈP (у даљем 

тексту: Пројекат), а Медицински факултет, као чланица Универзитета у Београду, 

крајњи корисник и реализатор Пројекта: 

 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, Студентски трг 1, 11 000 Београд, 

Република Србија, координатор пројекта којег заступа Проф. др Иванка 

Поповић, ректорка, ПИБ: 100052450, матични број: 07003170 (у даљем 

тексту: Наручилац) 

   

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Др 

Суботића 8, 11 000 Београд, Република Србија, реализатор пројекта којег 

заступа Проф. др Небојша Лалић декан, ПИБ:  100221404, матични број: 

и 

 

,

 

и

з

,

 

к

о

г

а

 

з

а

с

т

у

п

а

 

сагласили су се у Београду, дана ______________  године, како следи:  

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране ступају у овај уговорни однос и уређују међусобне односе 

за потребе спровођења и реализације Пројекта, све у складу са Уговором о додели 

бесповратних средстава и правилима ЕРАСМУС + програма, које ће Наручилац 

на захтев Пружаоца услуге доставити Пружаоцу услуге у скeнираној фотокопији. 

Пружалац услуге потписивањем овог уговора и у вези са овим уговором не 

стиче и не може остваривати никакав права према Европској комисији/Извршној 
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агенцији за образовање, аудиовизуелну политику и културу која одобрава 

средства из којих се финансира реализација Пројекта.   

 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је  пружање услуге штампања и испоруке уџбеника у 

оквиру радног пакета Развоја и категорије трошка подуговарања, а у корист и по 

непосредном захтеву Корисника као реализатора Пројекта.  

Услуга из става првог овог члана је ближе дефинисана у Понуди са 

Техничком спецификацијом Пружаоца услуге, која је достављена Наручиоцу и 

заведена под бројем  ___________________, дана _____________ године 

(попуњава наручилац), према обрасцу објављеном у оквиру Позива за достављање 

понуда, Набавка бр. Н.2.87.1./20-ХЕПМП ШТАМПА и која представља саставни 

део овог уговора (у дањем тексту: Услуга и Понуда). 

Цена Услуге утврђена је у Понуди Пружаоца услуге из претходног става 

овог члана, а износи _________________________________________________ 

РСД (словима: ______________________________________________________ 

динара и 0/100) без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 

са обрачунатим порезом на додату вредност. (попуњава понуђач) 

Уговорне стране су сагласне да Цена представља прорачун са изричитим 

јемством. 

 

Члан 3. 

 

Корисник прихвата корист која је за њега уговорена овим уговором и стиче 

непосредно право да од Пружаоца услуге захтева извршење Услуге. 

Пружалац услуге је дужан да Услугу врши према динамици и количинама 

које одреди Корисник, а у оквиру рокова и према количинама датим у Понуди . 

Пружалац услуга може истаћи Кориснику све приговоре које има према 

Наручиоцу по основу овог уговора. 

 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су се споразумеле а Корисник је сагласан да се испорука 

врши на адресу Корисника. 

Уговорне стране су се споразумеле а Корисник је сагласан да Корисник 

приликом пријема изврши квантитативну контролу и у случају недостатака стави 

приговор Пружаоцу услуге.   

Уговорне стране су се споразумеле а Корисник је сагласан да Корисник 

изврши квалитативну контролу и стручну процену у даљем року од 7 дана од дана 

испоруке и у случају недостатака стави приговор Пружаоцу услуге. 

Уговорне стране су се споразумеле а Корисник је сагласан да о пpиговору 

из става 2. и 3. овог члана, без одлагања обавести Наручиоца. 

 

 

 

Члан 5. 
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Пружалац услуге је дужан да у даљем року од 7 дана од дана стављања 

приговора из члана 4. овог уговора односно пријема захтева Корисника изврши 

испоруку недостајућих односно замену неисправних примерака. 

У случају из става 1. овог члана, Пружалац услуге је дужан да на рачун 

Наручиоца уплати износ у висини од 5 (пет) одсто цене одређене за ту испоруку.  

 

Члан 6. 

 

Наручилац се обавезује да извршену Услугу плати по Цени из члана 2. овог 

Уговора, у року од 30 (тридесет) дана по истеку рока из члана 4. став 3. овог 

Уговора, односно по истеку истих рокова у случају испоруке недостајућих 

односно замене неисправних примерака из члана 5. став 1. овог уговора.  

 

Члан 7. 

 

Пружалац услуге се обавезује да Наручиоцу, по потписивању овог уговора 

достави предрачун са исказаном Ценом без ПДВ-а, са посебно исказаним ПДВ-ом 

и укупним износом Цене са ПДВ-ом. 

На основу предрачуна Наручилац ће извршити ослобођење од плаћања 

ПДВ-а пред надлежним Министарством. 

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО-ПДВ) 

Н

а

р

у

ч

и

л

а

ц

 

ћ

е

 

д

о

с

т

а

в

и

т

и

 

П

р

у

ж

а

о

ц

у

 

у

с

л

у

Пружалац услуге испоставља рачун за извршену Услугу на име Наручиоца, 

са назнаком о пореском ослобођењу и пратећом документацијом о извршеној 

Услузи. 

 

Члан 8. 

 

Пружалац услуге је дужан да у свему поштује правила Ерасмус + 

програма, Кључна акција 2, Изградња капацитета у високом образовању, у оквиру 

ког се реализује Пројекат, а посебно Уговор о додели бесповратних средстава, 

који ће Наручилац на захтев Пружаоца услуге доставити без одлагања Пружаоцу 

услуге у електронској копији. 

Пружалац услуге је нарочито дужан да поштује правила из става 1 овог 

члана која се односе на забрану сукоба интереса, коришћење права интелектуалне 

својине, као и накнаде штете која настане по основу и у вези са овим уговором. 

Сва права интелектуалне својине која настану по основу и у вези са овим 

уговором припадају искључиво Наручиоцу, са правом дањег преношења, а биће 

регулисана у складу са националним законодавством и правилима Ерасмус + 

програма из става 1 овог члана у оквиру ког се реализује Пројекат. 

Пружалац услуге сноси накнаде за коришћење патената и одговоран је за 

повреду права интелектуалне својине трећих лица. 

Пружалац услуге је дужан, осим у случају више силе, да надокнади штету 

Европској комисији и/или Извршној агенцији за образовање, аудиовизуелну 

политику и културу, која настане у вези са реализацијим овог уговора и/или као 

последица делимичног, неадекватног и/или кашњења у извршењу овог уговора. 

 

 

 

 

Члан 9. 
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На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе 

закона којим се уређују облигациони односи, позитивно законодавство Републике 

Србије и правила Ерасмус+ програма из члана 9 овог уговора у оквиру којих се 

реализује Пројекат. 

 

Члан 10. 

 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором 

решавају споразумно. 

Наручилац може у мирно решавање спора да укључи и лица која су испред 

Европске комисије и/или Извршне агенције за образовање, аудиовизуелну 

политику и културу, задужена за праћење Пројекта.  

За спорове који не буду решени мирним путем уговара се надлежност 

Привредног суда у Београду.                                                             

                                                                

Члан 11. 

 

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 

Наручилац задржава 3 (три) примерка, Корисник 2 (два) примерка а преостала 2 

(два) примерка су за Пружаоца услуге. 

 

 

 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

 

 

 

____________________ 

 

 

Директор 
 

КОРИСНИК 

 

 

 

____________________ 

 

 

в.д. Декана 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

 

____________________ 

 

 

Ректорка 

 

 
 


