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 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга штампања, ЈН број: 4/2020-Г, дана 

11. јуна 2020. године, сачинила је 

 

 

 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ I 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ШТАМПАЊА  

ЈН број: 4/2020-Г  

- јавна набавка мале вредности - 

 

 

Тачка 1.  

 

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга штампања, ЈН број:4/2020-Г, у 

поглављу „ 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА“,  тачка 2.1. Врста, спецификација количина и опис 

услуга које су предмет јавне набавке, мења се и гласи: 

 

„2.1. Врста, спецификација количина и опис услуга које су предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке су услугe штампања  материјала за протоколарне потребе  

Наручиоца - штампање меморандума, фасцикли и папирних кеса са ручком са логом Града, у 

складу са визуелним идентитетом Града Новог Сада, према следећим карактеристикама: 

 

 Меморандуми  

Хартија : Ice blink 120 gr 

Боја: 4/4 pantone 

Формат: A 4 

Изглед: офсет штампа обострана са утиснутим грбом Града Новог Сада  

Tираж: српски 1500, енглески 700 ком 

 

 Фасцикле  

Хартија: мат кунстдрук 350  gr 

Боја: 2/2 pantone 

Формат: из В2 

Оплемењивање: мат пластика 1/1  

Дорада: штанц и формирање фасцикли 

Тираж: 1500 ком 



 

 Папирне кесе са ручком  

Формат: LIK 39 х 30 х 10 cm 

Боја: 2/0 pantone 

Хартија: мат кунстдрук 170 гр 

  Оплемењивање: мат пластика 1/0 

Дорада: штанц, бели канап, ојачања триплекс 

Тираж: 1500 ком 

                                                                                         „ 

 

 

 

Тачка 2.  

 

У  поглављу „ 5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ“,  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Oбразац број 1, мења се и гласи: 

 

 

  



 

Образац брoj 1. 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда број:____________________ од ______________године, за јавну набавку услуга – 

Услугe штампања,  ЈН бр. 4/2020-Г 

  
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

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 
 

 

Понуђач је уписан у регистар понуђача код 

АПР(ДА/НЕ) 

 

Интернет страница на којој су подаци понуђача 

јавно доступни 
 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт: 
 

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт: 
 

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 
Адреса:  

 

 
Матични број:  

 

 
Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 
Адреса:  

 

 
Матични број:  

 

 
Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

3) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 
Адреса:  

 

 
Матични број:  

 

 
Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 



5) СТРУКТУРА ПОНУДЕ И ЦЕНА:  

 

Ред. 

број 
Опис/врста услуге штампања 

Количина/

Тираж 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединичн

а цена  

са ПДВ-

ом 

Укупно 

понуђена 

цена  

без ПДВ-а 

Укупно 

понуђен

а цена  

са ПДВ-

ом 

1 2. 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1. 

 Меморандуми (на 

српском) 

Хартија : Ice blink 120 gr 

Боја: 4/4 pantone 

Формат: A 4 

Изглед: офсет штампа 

обострана са утиснутим 

грбом Града Новог Сада            

1500 ком     

2. 

 Меморандуми (на 

енглеском) 

Хартија : Ice blink 120 gr 

Боја: 4/4 pantone 

Формат: A 4 

Изглед: офсет штампа 

обострана са утиснутим 

грбом Града Новог Сада              

700 ком     

3. 

 Фасцикле  
Хартија: мат кунстдрук 

350 gr 

Боја: 2/2 pantone 

Формат: из В2 

Оплемењивање: мат 

пластика 1/1  

Дорада: штанц и 

формирање фасцикли              

1500 ком     

4. 

 Папирне кесе са ручком  

Формат: LIK 39 х 30 х 10 

cm 

Боја: 2/0 pantone 

Хартија: мат кустдрук 170 

гр 

Оплемењивање: мат 

пластика 1/0 

Дорада: штанц, бели 

канап, ојачања триплекс             

1500 ком     

УКУПНО:   

 

 

 

 



 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  ________________________ динара  

 

Укупна понуђена цена  са ПДВ-ом: ________________________ динара  

Рок важења понуде:_______________ дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од 

дана отварања понуда). 

Понуђене  цене су  фиксне и не могу се мењати  услед повећања цене елемената на 

основу којих су одређене. 

 

Рок за израду пробних отисака у колору је __________ календарских дана од дана 

достављања потребног материјала од стране Наручиоца (не може бити  дужи од 7 

календарских  дана) . 

Рок за извршење услуге (израда и испорука предмета набавке):______ календарских дана 

од дана добијања писане сагласности на пробне отиске (не може бити  дужи од 7 

календарских  дана од дана добијања сагласности на пробни отисак). 

 

Место испоруке добара: испорука се врши  у седишту Наручиоца, Трг Слободе 1, Нови 

Сад. 

Начин, рок и услови плаћања: по извршеној услузи (услуга штампања и испоруке), у року 

од 45 дана од дана пријема исправно сачињене фактура и отпремнице, потписане од стране 

овлашћеног лица Наручиоца.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведеног у фактури. 

Понуду дајемо у свему према спецификацији Наручиоца. 

У понуђену цену су урачунати сви трошкови неопходни за реализовање предметне  јавне 

набавке . 
 

 

 

Датум:  
 

 

 
  

                                                                                                                                                                     

                                                                                           потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду 

потписује члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем.  

  



 

  

Тачка 3. 

 

Како би Наручилац био у могућности да утврди стварну садржину понуде и упореди 

је са другим понудама, понуђач је дужан да у оквиру понуде, достави образац - „ ОБРАЗАЦ 

ПОНУДЕ“ - Oбразац број 1  из тачке 2. ових   Измена I  Конкурсне документације.  

 

Тачка 4. 

 

 У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку услуга штампања ЈН 

број:4/2020-Г,  остаје непромењена. 

 

 

Тачка 5. 

 

Ове измене и допуне  Конкурсне документације ступају на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

                                                                                         КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ         
 

 


