
 

Република Србија  
Општина Косјерић 

Скупштина општине  Kосјерић 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60    

 

Број: 404 – 8/2016 
22.02.2016. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 

 
  

 
 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде;-  
 
 

У прилогу акта, достављамо Вам образац понуде са спецификацијом штампарских 
услуга и модел уговора. У складу са истим потребно је да нам доставите понуду на 
обрасцима који су у прилогу позива. Сви обрасци морају бити попуњени, потписани и 
печатом оверени. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Понуђач може да достави понуду само за услуге штампања 
позивница или само за услуге израде и штампе протоколарних мапа или за обе врсте 
услуга. 
 Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге 
Грбић 10, са назнаком: ,,Понуда за набавку штампарских услуга - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
 Рок за достављање понуда је  25.02.2016. године до 13,00 часова. 

 Отварање понуда ће се спровести 25.02.2016. године у 14,00 часова. 
 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тим што се у 
обзир узима цена без ПДВ-а.  

У случају да два или више понуђача имају исту цену, предност ће се дати понуђачу 
чија је понуда прва пристигла. 

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

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка 
отварања благовремених понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, 
уз назнаку да је поднета неблаговремено. 

Понуђачима који не буду учествовали у поступку отварања понуда биће 
достављен записник о отварању понуда, најкасније 3 дана од дана отварања. 
 Одлуку о додели уговора донеће председник општине Косјерић, у року од 3 дана 
од дана отварања понуда.  
             Уговор о набавци ће закључити председник општине Косјерић са најповољнијим 
понуђачем којем је уговор додељен, у року од 3 дана од дана доношења одлуке о додели 
уговора.  

Комуникација између понуђача и наручиоца врши се искључиво писаним 
путем. 

Контакт особа: Јелица Тодоровић,   
Број факса : 031/781-441  
Е - mail адреса: ekologija@kosjeric.rs. 

                                                                                               
    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

    Драган Тулимировић  

mailto:sportiomladina@kosjeric.rs


СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

За потребе обелажавања 7. марта Дана општине Косјерић, потребно је 

Скупштини општине Косјерић испоручити: 

1. 150 позивница на преклапање, формата 200х160мм, у пуном колору.  Изглед 

позивнице је у прилогу. 

2. Највише 10 протоколарних мапа формата А4, отворене формата А3, од 

вештачког материјала (квалитетнија еко кожа) бордо боје, са злтотиском грба општине 

Косјерић на спољној страници. Мапе треба да имају унутрашњу свилу бордо боје, 

углове са бордо свиленим тракама са златном срмом. Папир на коме се штампају 

плакете и повеље треба да буде картон Fedrigoni или еквивалент. Унутрашња лева и 

десна страна мапе имају текст, који ће изабраном понуђачу бити накнадно достављен. 

 

Скица унутрашњих страна мапе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

грб општине 

 

 

 

 

7. март 2016. године 

                   Дан општине Косјерић 

 

 

 

грб РСрбије 

 

СО Косјерић  

додељује 

ПЛАКЕТУ / ПОВЕЉУ 

име и презиме 

за ..................... 

председник СО Косјерић 
Драган Тулимировић 

 

 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Укупна цена без ПДВ-а за 150 позивница 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за 150 позивница 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а за 10 протоколарних 
мапа 
(наручилац задржава право да уговори израду 
мањег броја протколарних мапа) 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за 10 протоколарних 
мапа 
(наручилац задржава право да уговори израду 
мањег броја протколарних мапа) 

 

Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана достављања 
рачуна, на текићи рачун извршиоца 
услуга  

Рок испоруке  за позивнице  
 

29.02.2016. године до 10,00 часова 

Рок испоруке  за протоколарне мапе  
 

03.03.2016. године до 14,00 часова 

Место и начин испоруке 
 

на адресу наручиоца, Ул. Олге 
Грбић 10, Косјерић 

 
 
 

.................. од .............2016. 

(број и датум понуде) 
М.П. 

................................ 

(потпис понуђача) 

   

Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени.  



 

Република Србија  
Општина Косјерић 
 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
                                       +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: predsednik@kosjeric.rs 

 
Број: 404 – 8/2016  
Датум: ...........2016. године 
К О С Ј Е Р И Ћ  
 

УГОВОР 
о набавци услуга - набавка штампарских услуга израде позивница  и протоколарних 

мапа за Дан општине Косјерић  
 
 

Закључен између: 
 
 
1. ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, Олге Грбић број 10, Матични број 07357826, ПИБ 101090852, 
текући рачун  840 – 111640-52, Управа за трезор, Телефон 031/ 781 – 460, Телефакс 031 / 
781- 441,  коју заступа председник општине Косјерић, Милијан Стојанић,  с једне стране, (у 
даље тексту: НАРУЧИЛАЦ), 
 
и 
 
2. ................................................................................................са седиштем у 
............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични 
број: ........................................Број рачуна: ............................................ Назив 
банке:......................................,Телефон:............................Телефакс:.........................кога 
заступа................................................................... (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), 
  
Основ уговора:  
 
Набавка број: 2.1.1/2015 и 404 – 8/2016  
 
Број и датум Одлуке о додели уговора: 404 – 8/2016  од  ..............2016. године 
  
Понуда изабраног понуђача број .............. од  ..........2016. године. 

 
Члан 1. 

 
  НАРУЧИЛАЦ поверава, а ИЗВРШИЛАЦ, као најповољнији понуђач, изабран у 
поступку набавке услуга на који се Закон не примењује, на основу члана 39. став 2. Закона о 
јавним набавкама - набавка штампарских услуга израде позивница и протоколарних мапа за 
Дан општине Косјерић, прихвата обавезу да за потребе НАРУЧИОЦА изврши испоруку 
позивница и протоколарних мапа, под условима утврђеним овим уговором. 
 

Члан 2. 
 
 ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши у свему према 
важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који 
важе за ову врсту посла, правилима струке и прихваћеној Понуди ИЗВРШИОЦА број ........... 
од .......2016. године. 
 

Члан 3. 
 
 На основу прихваћене Понуде ИЗВРШИОЦА  број .......... од ........2016. године 
уговорне стране утврђују да вредност извршених услуга из члана 1. овог уговора износи 
................. динара без ПДВ-а, односно ............... динара са ПДВ-ом за позивнице и ................. 



динара без ПДВ-а, односно ............... динара са ПДВ-ом за протоколарне мапе. 
 Ценом из става 1. овог члана обухваћена је набавка услуга, у складу са 
спецификацијом из понуде 

Рок за испоруку позивница је 29.02.2016. године, до 14,00 часова, франко општина 
Косјерић. 

Рок за испоруку протоларних мапа је 03.03.2016. године, до 14,00 часова, франко 
општина Косјерић. 

Члан 4. 
 
   Уговорена цена је фиксна до завршетка уговореног рока.  
 
 Уговорена цена може се променити само услед дејства више силе која је од значаја за 
извршење уговореног посла или мера државних органа које имају утицаја за промену 
уговорене цене. 
 

Члан 5. 
 
 Рок за плаћање извршених услуга по овом уговору је 45 дана од дана достављања 
рачуна. 

 
Члан 6. 

 
 Саставни део овог Уговора је Понуда ИЗВРШИОЦА број ......... од ........2016. године и 
Одлука о додели уговора број: 404 – 8/2016  од  ........2016. године. 
 

Члан 7. 
 
 На односе уговорних страна поводом извршења уговореног посла који нису уређени 
овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и други прописи који се 
односе на уговорену врсту посла и плаћање. 

 
Члан 8. 

 
НАРУЧИЛАЦ има право на једнострани раскид уговора уколико извршилац не 

испуњава своје обавезе, или их испуњава нестручно, несавесно или их обавља супротно 
интересу Наручиоца. 

Уговор се раскида писменом изјавом са отказним роком од 3 дана од дана 
достављања изјаве, у којој мора бити наведен основ за раскид уговора. 

Трошкове раскида уговора сноси она страна чијом кривицом је дошло до раскида 
уговора. 

Члан 9 
 
 Уговорне стране овај Уговор закључују у међусобном поверењу и толеранцији, а ако и 
поред тога дође до спора, решаваће га споразумно у  духу добрих пословних односа. 
 
 У случају да се спор не може решити на напред наведени начин надлежан је стварно 
и месно надлежни суд. 

 
Члан 10. 

 
 Уговор је сачињен у 4 примерка истоветног текста, од којих се по 2 примерка налазе 
код обе уговорне стране. 
 

 
 ЗА ИЗВРШИОЦА,  ЗА НАРУЧИОЦА, 

  ПРЕДСЕДНИК 
  Милијан Стојанић 

 



7. март

1892 - 2016

Драган Тулимировић

СА ЗАДОВОЉСТВОМ ВАС ПОЗИВАМО ,  
ДА У ПОНЕДЕЉАК 7. МАРТА 2016. ГОДИНЕ, У 11 ЧАСОВА,

У ВЕЛИКОЈ САЛИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
“СРЕТЕН МАРИЋ” У КОСЈЕРИЋУ,

ПРИСУСТВУЈЕТЕ СВЕЧАНОЈ СЕДНИЦИ,
ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ. 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ  КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК  
СО  КОСЈЕРИЋ

Милијан Стојанић
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