
 
 
 

 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
Београд  16.12.2019 год. 
 

 
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем 

тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
за јавну набавке oстале услуге штампања информативног и пропагандног материјала за Партију 1 

   

 
У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности oстале услуге штампања информативног и 

пропагандног материјала подељено по партијама ЈНМВ 29/2019 у Обрасцу бр II Технички елементи понуде, за 
Партију 1 Услуге штампања информативног и пропагандног материјала, мења се ставка 13, тако да иста сада 

гласи: 

„Ласерска гравура (знак и иницијали Фонда) на металном привеску за кључеве, димензије: Ø 33.45 x 0,4 цм.  

Простор за гравуру у округлом, ротирајућем делу, једнострано. Облик привеска: округли, ротирајући. (500 

комада).“ 

 

Наведена измена учињена је и у Обрасцу V  Образац понуде са структуром цене за Партију 1.  

Образац бр. II Технички елементи понуде и Образац број V  Образац понуде са структуром цене за Партију 1, дати 

су у прилогу ове измене конкурсне документације.  

Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењене наведене обрасце. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 У Конкурсној документацији за јавну набавку oстале услуге штампања информативног и пропагандног 

материјала подељено по партијама ЈНМВ 29/2019, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне 
набавке, дана 13.12.2019. године, је приликом израде конкурсне документације учињена грешка у техничким 

карактеристикама за Партију 1, коју је било неопходно изменити.  
Сагласно одредби члана 63 став 1 Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Наручилац је, извршио  измену предметне 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 ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

http://www.pio.rs/


 
  

 
Партија 1: Остале услуге штампања информативног и пропагандног материјала 

 

Ред. 

бр 
Назив артикла 

1. 

Штампа новогодишње честитке у коверти, (идејно решење даје РФ ПИО) – 600 ком. 

    Честитка: 

Формат: 210мм х 200мм, дорада: савија се на пола, папир: специјални картон, („Фабриано“ или 
одговарајући),  крем боје, 240гр/м2, штампа: 4/4 

   Коверат: 

Формат коверте: америкен, димензије: 230мм х 110мм, папир коверте: („Фабриано“ или одговарајући), 

90гр/м2, крем боје, штапа: 4/0 

2. 

 

Штампа на белој кеси, вертикалној, са логом РФ ПИО (идејно решење даје РФ ПИО), димензије: 37цм x 
24цм х 9цм, са ручкама од кедера (канапа) црвене (300 ком) и плаве боје (300ком), на кеси се налазе 

метални обручи (нитне) кроз које пролази канап, ручке су постављене на ужем делу кесе. 

Папир: кунстдрук 170гр/м2, штампа: 4/0 + сјајна  пластификација, комада: 600. 

3. 

Штампа на белој кеси, хоризонталној, са логом РФ ПИО (идејно решење даје РФ ПИО), димензије: 50цм х 

37,5цм х 12цм, са ручкама од  кедера (канапа) црвене (100ком.) и плаве боје (100ком), на кеси се налазе 

метални обручи (нитне) кроз које пролази канап, ручке су постављене на ширем делу кесе.   

Папир: кунстдрук 170гр/м2, штампа: 4/0 + сјајна  пластификација, комада: 200. 

4. 

Сито штампа или дигитална штампа знака и логоа Фонда на пословном зидном календару за 2020 год., са 

мотивима „Наша Србија“, двомесечни календаријум, 7 листова, формат Б3, 33 х 47,5цм, папир кунстдрук 

130гр, повез метална спирала, простор за штампу 33 х 7,5цм (400 ком) 

5. 

Сито штампа или дигитална штампа у сребрној боји знака и логоа Фонда на пословном зидном календару 

за 2020 год., 3 пута по 12 листова, тромесечно, троделни формат, 23 х 54 цм, склопљен календар 

димензија 23 х 18 цм. Папир бели офсет 80 гр, повез метална спирала, са показивачем на забадање. 

Простор за штампу 23 х 15цм, боја црвена 1.000 ком, плава боја 1.000 ком. (укупно 2.000 комада). 

6. 

Штампа у три боје по избору наручиоца на стоним календарима за 2020 год. («Православни манастири»), 

месечни, 13 листова, обострано,  формат календара: 22,5цм x 13цм, повез: жичана спиралом по дужој 

страни, папир: кунстдрук 150гр/м2, каширани картон 15мм, простор за штампу: 22,5 x 3,5 цм. Постоље: 

хромо картон 450 гр/м2 (500 комада) 

7. 

Штампа у три боје по избору наручиоца на стоним планерима 29 х 21цм. Књижни блок одштампан на 

белом офсетном папиру 80гр, 120 страна, датумиран у виду недељног планера; материјал за облагање 

корице обострано каширана лепенка, димензије 29 х 21цм; спирала на горњој маргини, 1.500 ком 

8. 

Штампа (блиндрук) утиснут суви жиг (знак и лого РФ ПИО) на предњој корици роковника за 2020, формат 

роковника Б5. Корица урађена од термо материјала, књижни блок садржи део за личне податке, 

трогодишњи календаријум, одштампан на офсетном папиру граматуре:  80гр/м2, са  минимум 220 страна; 

боје роковника: тегет (600 ком), црвени (600 ком). 

9. 

Штампа (блиндрук) утиснут суви жиг (знак и лого РФ ПИО) на предњој корици роковника за 2020, А4 

формата, боја роковника: црвена, корица урађена од материјала који је погодан за суви жиг; књижни блок 

одштампан на офсет белом папиру 80гр/м2, са минимум 240 страна, књижни блок је недатумиран, садржи 

део за личне податке, трогодишњи календаријум, месечни и дневни планер, поштанске и позивне бројеве 

у свету и региону, тел. именик подељен по словима абецеде и др. (25 комада)                                                                                                                                                                                                                                     



 

  

Ред. 

бр 
Назив артикла 

10. 

Штампа знака и логоа РФ ПИО на предњој корици стоног планера за 2020. годину, корица урађена од  

винил папира, књижни блок одштампан на крем офсетном папиру 80гр/м2, са минимум 120 страна, садржи 

део за личне податке, трогодишњи календаријум, месечни и дневни планер, датумиран (по принципу 

седмичне поделе). Повез: спирала по дужој страни. формат: мин. 29.5 х 15цм. боје стоног планера: 

црвених (60 ком), тегет-плавих (60 ком) 

11. 
Дигитална штампа на помоћном пуњачу за телефон, капацитет 10000mAh, у поклон кутији, излаз: DC 

5V/2,1A, димензије 7,5 х 2 х 9,3 цм, сребрна боја  (200 ком)     

12. 
Ласерска гравура, на алуминијумском кућишту „УСБ“ меморије од 8 ГБ (идејно решење даје РФ ПИО), 

Димензије флеша: 1,1 х 5 х 0,4цм (600 комада) 

13. 

Ласерска гравура (знак и иницијали Фонда) на металном привеску за кључеве, димензије: Ø 33.45 x 0,4 

цм.  Простор за гравуру у округлом, ротирајућем делу, једнострано. Облик привеска: округли, ротирајући. 

(500 комада). 

14. 

Штампа у 3 боје, једнострано, (знак и лого РФ ПИО), на металној хемијској оловци беле боје, са сивим мат 

детаљима, Ø 1цм х 13,8цм (1.000 ком.); ласерска штампа (знак и лого РФ ПИО) на металној црвеној 

хемисјкој оловци,  Ø 1цм х 13,8цм (500 ком), ласерска штампа (знак и лого РФ ПИО) на металној плавој 

хемисјкој оловци, Ø 1цм х 13,8цм (500 ком), простор за штампу: мин. 4 х 0.5цм 

15. 

Ласерска штампа, једнострано, на ролеру и хемијској оловци, у картонској црној кутији димензије 18,8 х 

5,8 х 2 цм, у којој је сет метална хемијска оловка и ролер, плаво мастило, оловке беле (100 ком) и црне 

боје (100 ком.), са сивим металним детаљима  

16. 
Ласерска гравура знака и логотипа Фонда на блутут металном звучнику снаге 3Wа пуњивом батеријом 

капацитета 300мАh, димензије 7,5 х 7,5 х 4цм, црне боје (5 ком) 

17. 
Шалтерске пластичне оловке са постољем и спиралном везом оловке и постоља, (штампа знак и лого РФ 

ПИО, на оловци или постољу)  димензије мин. Ø 5,4 х 4 х 16,3цм, беле боје (1000 ком) 

 

Количине које су наведене, оквирне су и дате су на основу претходног искуства Наручиоца, те служе само за 

оцену понуда. Стварне количине реализоваће се у складу са потребама Наручиоца. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене 

Предмет понуде:  

Остале услуге штампања информативног и пропагандног материјала 

ЈНМВ 29/2019 

 

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 заступање:  

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 пoдизвођача  

(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 заступање: 

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 ЈНМВ 29/2019 

Остале услуге штампања информативног и пропагандног материјала 
 

Партија 1: Услуге штампања информативног и пропагандног материјала 
 

Ред. 
Бр. 

Назив артикла 
Јед. 
мер

е 

Оквирна 
количина 

Јед.цена 
без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

 1 2 3 4 5=4*3 

1. 

Штампа новогодишње честитке у коверти, (идејно решење даје 
РФ ПИО)    

ком 600 
  

2. 

Штампа на белој кеси, вертикалној, са логом РФ ПИО (идејно 
решење даје РФ ПИО) 

ком 600 
  

3. 

Штампа на белој кеси, хоризонталној, са логом РФ ПИО (идејно 
решење даје РФ ПИО) 

ком 200 
  

4. 

Сито штампа или дигитална штампа знака и логоа Фонда на 
пословном зидном календару за 2020 год., са мотивима „Наша 
Србија“ 

ком 400 
  

5. 

Сито штампа или дигитална штампа у сребрној боји знака и 
логоа Фонда на пословном зидном календару за 2020 год., 3 пута 
по 12 листова, тромесечно, троделни формат 

ком 2000 
  

6. 

Штампа у три боје по избору наручиоца на стоним календарима 
за 2020 год. («Православни манастири») 

ком 500 
  

7. 

Штампа у три боје по избору наручиоца на стоним планерима 29 
х 21цм.  

ком 1500 
  

8. 

Штампа (блиндрук) утиснут суви жиг (знак и лого РФ ПИО) на 
предњој корици роковника за 2020, формат роковника Б5.  

ком 1200 
  

9. 

Штампа (блиндрук) утиснут суви жиг (знак и лого РФ ПИО) на 
предњој корици роковника за 2020, А4 формата 

ком 25 
  

10. 

Штампа знака и логоа РФ ПИО на предњој корици стоног 
планера за 2020. годину 

ком 120 
  

11. 

Дигитална штампа на помоћном пуњачу за телефон, капацитет 
10000mAh, у поклон кутији 

ком 200 
  

12. 

Ласерска гравура, на алуминијумском кућишту „УСБ“ меморије од 
8 ГБ  

ком 600 
  

13. 

Ласерска гравура (знак и иницијали Фонда) на металном 
привеску за кључеве. 

ком 500 
  

14. 

Штампа у 3 боје, једнострано, (знак и лого РФ ПИО), на металној 
хемијској оловци беле боје, са сивим мат детаљима, црвеној и 
плавој хемијској оловци 

ком 2000 
  

15. 

Ласерска штампа, једнострано, на ролеру и хемијској оловци у 
картонској црној кутији. 

ком 200 
  

16. 

Ласерска гравура знака и логотипа Фонда на блутут металном 
звучнику снаге 3Wа пуњивом батеријом капацитета 300мАh 

ком 5 
  

17. 

Шалтерске пластичне оловке са постољем и спиралном везом 
оловке и постоља (штампа знак и лого РФ ПИО, на оловци или 
постољу) 

ком 1000 
  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ: 
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ: 
 

 

 У колону 4 уписати јединичну цену без ПДВ 

 У колону 5 уписати производ јединичне цене без ПДВ (колона 4) и количине (колона 3) 

 

У укупну уговорену цену урачунати су трошкови израде готовог производа (материјал и штампа), трошкови  

испоруке, превоза као и остали трошкови везани за извршење предметне набавке. 

Количине које су дате су оквирне (претпостављене), дате на основу потреба из претходног периода, и служе за 
оцену прихватљивости понуда. Стварне количине Наручилац ће исказати током извршења уговора, али њихова 



 

  

вредност не може прећи износ процењене вредности за ову партију према Одлуци о покретању поступка јавне 

набавке. 

Испорука: Добављач се обавезује да ће испоруку штампаног материјала вршити сукцесивно, у року од 
___________(максимално 7) дана, од дана пријема захтева-наруџбенице Наручиоца, што подразумева f-co 

Наручиоца– Дирекција, Београд, Др Александра Костића бр. 9.  
Приликом сваке испоруке вршиће се квалитативан и квантитативан пријем робе, о чему ће се сачинити Записник о 

квантитативном и квалитативном пријему, који ће потписати представник Добављача и овлашћено лице 

Наручиоца. 
Добављач је дужан да потврди пријем наруџбенице писаним путем одмах, а најкасније следећег радног дана. 

Уколико у наведеном року не потврди пријем наруџбенице, као датум пријема наруџбенице сматраће се датум 
наруџбенице.  

Начин плаћања: Наручилац ће плаћање Добављачу извршити након сваке појединачне испоруке штампаног 

пропагандног материјала, а у року до 15 дана од дана пријема правилно испостављене фактуре/отпремнице и 
Записника о квантитативном и квалитативном пријему,  који ће потписати представник Добављача и овлашћено 

лице Наручиоца. 

 

Рок важења понуде:______________________(минимум 60 дана) од дана отварања понуде. 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре  
      ДА             НЕ  

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

Понуђач подноси понуду:                 1) самостално 

                                                       2) као заједничку понуду 
                                                       3) са подизвођачем 

Напомена:  

    -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:                  ПОНУЂАЧ 

         _________________________                             ________________________ 
 
 

 

 


