
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку 01 бр. 3/1 Института за међународну 

политику и привреду, сачинила је 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

1. На страни 6 (шест) измењене Конкурсне документације тачка 4. брише се 

„Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац 2). У цену услуге 

урачунати су и трошкови транспорта и испоруке публикације fco магацин 

Наручиоца. Рок плаћања не може бити краћи од 8 дана од дана службеног пријема 

исправног рачуна и отпремнице. Авансно плаћање није предвиђено. Рок 

извршења услуга (са испоруком) не може бити дужи од 8 радних дана од дана 

одобрених примерака од стране Наручиоца. У понуди мора бити наведен рок 

важења понуде (минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда).” 

а уписује: 

„Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац 2). У цену услуге 

урачунати су и трошкови транспорта и испоруке публикације fco магацин 

Наручиоца. Плаћање услуге ће се извршити у року од 30 дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна и отпремнице. Одређује се рок извршења услуга од 8 

радних дана од дана одобрених примерака од стране Наручиоца. У понуди мора 

бити наведен рок важења понуде (минимум 60 дана од дана јавног отварања 

понуда).” 

2. На страни 12 измењене Конкурсне документације, брише се:  

„Важење понуде: (минимум 30 дана). 

Рок извршења услуге (са испоруком) – (не може бити дужи од 8 дана од дана 

писменог одобрењa Наручиоца). 

Услови и рок плаћања: (рок плаћања 30 дана од дана службеног пријема 

исправног рачуна и отпремнице; авансно плаћање није предвиђено; плаћање се 

врши сукцесивно, по испостављеном рачуну по завршетку штампе поједине 

књиге, односно публикације). Место испоруке: fco магацин Наручиоца”. 

а уписује: 

„Важење понуде: (минимум 60 дана). 

Рок извршења услуге (са испоруком) – (не може бити дужи од 8 радних дана од 

дана писменог одобрењa Наручиоца). 



Услови и рок плаћања: (рок плаћања 30 дана од дана службеног пријема 

исправног рачуна и отпремнице). Место испоруке: fco магацин Наручиоца.” 

3. На страни 9 став 2. измењене Конкурсне документације, брише се: „Рок важења 

понуде не може бити краћи од 30 дана. Понуде са варијантама нису дозвољене”, а 

уписује: „Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана. Понуде са 

варијантама нису дозвољене”. 

4. На страни 13 и 14 измењене Конкурсне документације брише се „ОБРАЗАЦ 

СТРУКТУРЕ ЦЕНА – Образац 3”: 

р.б. Назив књиге Tираж 
Јед. 

мере 

Број 

страна 

Цена

/ 

јед. 
мере 

Свега 
без 

ПДВ 

ПДВ 
Цена, 

Свега+ 
ПДВ 

Учешће 
(%) 

трошкова 
основних 
средстава 

Учешће 
(%) 

трошко 
ва 

материј 
ала 

Учеш 
ће (%) 
трош 
кова 

транс 
порта 

Учешће 
(%) 

трошко 
ва 

радне 
снаге 

 1. 

Монографија  

Нови свет и 

Европа: Од 

почетка процеса 

глобализације 

до глобалне 

финансијске  

и миграционе 

кризе  

150 Ком. 322 

        

 2. 

Монографија  

Време 

„ресетовања”: 

односи Русије и 

Сједињених 

Држава у периоду 

од 2009. до 2012. 

150 Ком. 420 

        

 3. 

Европско 

законодавство, 

бр. 59/2017. 

150 Ком. 350 

        

 4. 
Међународна 

политика, 

бр. 1165/2017 

150 Ком. 118 
        

 5. 

Review of 

International 

Affairs, 

бр. 1165/2017. 

150 Ком. 170 

        



 6. 
Међународни 

проблеми бр. 

1/2017. 

150 Ком. 180 
        

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

У свако од одговарајућих поља табеле уписати тражени податак. Последње четири 

колоне горње табеле односе се на процентуално учешће наведених категорија 

трошкова у укупној понуђеној цени без ПДВ-а. 

 

    ПОНУЂАЧ: 

   М.П.  

    _________________________________ 

     одговорно лице  

(потписник уговора) 

 

а уписује „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – Образац 3”: 

р.б. Назив књиге Tираж 
Јед. 

мере 

Број 
страна 

Цена
/ 

јед. 
мере 

Свега 
без 

ПДВ 
ПДВ 

Цена, 
Свега+ 

ПДВ 

Учешће 
(%) 

трошкова 
основних 
средстава 

Учешће 
(%) 

трош-
кова 

материј 
ала 

Учеш 
ће (%) 
трош- 
кова 

транс 
порта 

Учешће 
(%) 

трош- 
кова 

радне 
снаге 

 1. 

Монографија  
Нови свет и 
Европа: Од 
почетка процеса 
глобализације 
 до глобалне 
финансијске  
и миграционе 
кризе  

150 Ком. 322 

        

 2. 

Монографија  
Време 
„ресетовања”: 
односи Русије и 
Сједињених 
Држава у периоду 
од 2009. до 2012. 

150 Ком. 420 

        



 3. 
Европско 
законодавство, 
бр. 59/2017. 

150 Ком. 350 

        

 4. 
Међународна 
политика, 
бр. 1165/2017 

150 Ком. 118 

        

 5. 

Review of 
International 
Affairs, 
бр. 1165/2017. 

150 Ком. 170 

        

 6. 
Међународни 
проблеми бр. 
1/2017. 

150 Ком. 180 

        

УКУПНО 
ПОНУЂЕНА  

ЦЕНА 
   

        

 

- рок важења понуде: ___________________ дана  (не краћи од 60 дана); 

- рок испоруке:_________________ дана (не дужи од 8 радних дана од дана 

пријема поруџбенице); 

- рок плаћања: _____________ дана (рок плаћања 30 дана од дана 
службеног пријема исправног рачуна и отпремнице); 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

У свако од одговарајућих поља табеле уписати тражени податак. Последње четири 

колоне горње табеле односе се на процентуално учешће наведених категорија 

трошкова у укупној понуђеној цени без ПДВ-а. 

 

    ПОНУЂАЧ: 

   М.П.  

    _________________________________ 

     одговорно лице  

(потписник уговора) 



 

5. На страни 8 (осам) измењене Конкурсне документације аутоматски се мења рок 

за подношење понуда на дан 23.03.2017. до 11.00 часова као и на истој страни код 

јавног отварања понуда, мења се у 23.03.2017. у 11.15 часова. 

У вези са овом изменом, комисија ће сачинити пречишћен текст конкурсне 

документације. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


