
Назив и адреса наручиоца: Новинско-издавачка установа „Руске слово“ , Нови Сад, Булевар 

oслобођења 81/7 

Врста наручиоца: Установа  
Интернет страница: www.ruskeslovo.com 

Матични број: 08041393 ПИБ:101640081  

email: office@ruskeslovo.com 

тел: 021/66-13-697  

факс: 021/528-083 

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 289-1/19 од 31.10.2019. године, наручилац 

објављује:  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у отвореном поступку 

 
1. За јавну набавку услуга: услуге штампања књига и другог материјала на русинском 

језику бр. 5/2019 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

 

79810000Услуге штампања 

 

2. Јавна набавка се обликује кроз 2  партије: 

 

 партија 1 – штампање зидног календара за 2020.г 

 партија 2 – штампање књиге Весели буквар 
 

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне 

услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном 

документацијом.  

 

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са 

чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / 

подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.  

 

6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

 

7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице 

наручиоца www.ruskeslovo.com и са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

8.  Понуде се могу поднети непосредно:  

 у пословним просторијама наручиоца Новинско-издавачка установа „Руске слово“на 

VIIспрату, соба 77, Булевар oслобођења 81, Нови Сад,  

 путем поште на адресу Новинско-издавачка установа „Руске слово“, Булевар oслобођења 

81/7, Нови Сад,  

 

9. Рок за подношење понуде је 05.12.2019. године до 10,45 часова, без обзира на начин доставе.  

 

http://www.ruskeslovo.com/
mailto:office@ruskeslovo.com
http://www.portal.ujn.gov.rs/


10. Понуда са припадајућом документацијом  доставља се у уредно затвореној коверти поштом на 

адресу: Новинско-издавачка установа „Руске слово“, Булевар oслобођења 81/7, Нови Сад, или 

лично на наведену адресу канцеларија 77.  

 

 

На лицу коверте обавезно назначити:  

 

НИУ „РУСКЕ СЛОВО“, Булевар oслобођења 81/VII спрат, Нови Сад са назнаком:  

 

,,Понуда за јавну набавку– услуга штампања књига и другог материјала на русинском језику, 

ЈН бр. 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

  

На полеђини коверте обавезно читко написати назив понуђача, адресу и број телефона особе за контакт.  

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за 

подношење. Понуда која буде приспела по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се 

неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на 

адресу понуђача са назнаком «неблаговремена»  

Понуђач може поднети 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 заједничкох понуда.  

 

11. Отварање понуда ће се обавити дана 05.12.2019. године у 11,00 часова, у просторијама 

наручиоца у Новом Саду, Булевар oслобођења 81/7  

 

12. Услови под којима предстaвници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда  
 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања понуда 

уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања 

понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, потписано од стране овлашћеног лица. 

Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће 

потписати записник и преузети примерак истог. Представник понуђача који учествује у поступку 

отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у 

записник о отварању понуда.  

 

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да достави 

записник у року од три дана од дана отварања понуда.  

 

13. Рок за доношење одлуке Наручилац ће Одлуку о додели уговора која ће бити образложена и 

која ће садржати податке из члана 108. Закона о јавним набавкама донети у року од десет дана од 

дана јавног отварања понуда и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки на интернет 

страници Наручиоца, у року од три дана од дана доношења.  

 

14. Лице за контакт: Татјана Ћулум 

emаil: office@ruskeslovo.com  


