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П  О  З  И  В 

за прикупљање понуда за набавку добара 

Н А Б А В К А   Д Н Е В Н И Х   Н О В И Н А 
 

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019)  

позивамо да у поступку набавке добара доставите понуду: 

 

Предмет набавке: Набавка дневних новина 

Рок за доставу понуде: 08.04.2022. до 11,00 сати 

Обавезни елементи понуде: Образац понуде из прилога 

Техничка спецификација 

Образац понуђене цене 

Критеријум за избор најповољније 

понуде: 

Најнижа понуђена цена 

Начин достављања понуде: Електронским путем или лично, на адресу: 

 - Градска управа града Вршца, Трг Победе 1.  

   Вршац    26300  

 - е-маil: mtimarac@vrsac.оrg.rs  

Особа за контакт: Марко Тимарац,  послови јавних набавки  

mtimarac@vrsac.оrg.rs 

 

Попуњен и потписан образац понуде доставити у затвореном коверту са назнаком: понуда за 

набавку бр. 404-048/2022-IV-09  набавка дневних новина – не отварај, на адресу: Град 

Вршац Ул. Трг победе 1 Вршац, или на е-маil: адресу  mtimarac@vrsac.оrg.rs 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mtimarac@vrsac.оrg.rs
mailto:mtimarac@vrsac.оrg.rs
mailto:mtimarac@vrsac.оrg.rs


 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број __________ од __________ за  набавку бр. 404-048/2022-IV-09  

Набавка дневних новиа 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

пословно име или скраћен назив:   

адреса седишта:  

овлашћено лице за потписивање уговора:  

особа за контакт:  

e-mail:  

телефон:  

факс:  

текући рачун:   

банка:   

матични број:   

шифра делатности:   

ПИБ број:  

 

Понуду дајемо (заокружити):      а) самостално  б) заједничка понуда    в) са подизвођачем 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: ____________________________ 

        

    ПДВ: ____________________________ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ____________________________ 

 

Рок важења понуде:  ______ ( најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т Е Х Н И Ч К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - саставни део Обрасца понуде  
 Дајемо понуду да за потребе Града Вршца квалитетно извршимо набавку добра: Набавка новина, у складу са 

захтевима из Техничке спецификације, поштујући све важеће стандарде и прописе. Издања викендом 

(субота-недеља)  нису предмет набавке. 

Р.б

р. 
Наслов 

Јед. 

Мере 

дне

вна 

кол 

Дани 

испоруке 

Јединична цена  Укупно за једну 

радну недељу без 

ПДВ-а 

Укупно за 52 радне 

недеље без ПДВ-а без 

ПДВ 

са 

ПДВ 

1 Политика ком. 7 
понедељак -

петак 
    

2 Блиц ком. 6 
понедељак -

петак 
    

3 
Српски 

телеграф 
ком. 6 

понедељак -

петак 
    

4 Дневник ком. 2 
понедељак -

петак 
    

5 Новости ком. 3 
понедељак -

петак 
    

6 Курир ком. 2 
понедељак -

петак 
    

7 Информер ком. 2 
понедељак -

петак 
    

8 НИН ком. 2 четвртак     

9 Данас ком 2 
понедељак -

четвртак 
    

10 Данас ком 2 петак     

Укупно без ПДВ-а за 52 радне недеље (12 месеци)   

ПДВ за 52 радне недеље (12 месеци)  

Укупно са ПДВ-ом за 52 радне недеље (12 месеци)  

 Периoд важења Уговора је 12 месеци од дана потписивања Уговора, односно до утрошка планираних средстава.  

 Укупна вредност набавке одредива је на основу понуђених једининичних цена и стварно испоручених добара. 

 Наведена штампа се испоручује свим  радним данима од 07,00 - 07,30 на портирници у седишту Наручиоца на 

адреси, ул. Трг победе бр. 1, 26300 Вршац, сви трошкови испоруке падају на терет Понуђача. 

 Приликом предаје новина се потписује неформална отпремница/Записник о примопредаји са овером пријема 

количине наведених наслова. Наведени списак је прилог фактури и званичној отпремници као основ за плаћање. 

 Наручилац може изменити количине и наслове  у зависности од својих потреба и и промена на  тржишту , али до 

износа средстава која су за ту намену предвиђена. 

 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване до износа средстава која ће за ту намену 

бити одобрена у тој буџетској години.  

 Наручилац се обавезује да испоручену штампу плати Добављачу по испоруци у законском року од дана пријема 

исправне фактуре, на рачун добављача.  

 Могуће је споразумно усклађивање цена уколико се произвођачке цене промене у току трајања уговора.Захтев за 

промену цене, подноси се  Наручиоцу писменим путем     

 Испорука је адекватно извршена када запослено лице Наручиоца – портир или запослено лице у пријемној 

канцеларији Кабинета Градоначелника или Градског већа, прими штампу и потпише збирну отпремницу 

Добављача. 

 Збирна отпремница или фискални рачуни и достављена фактура Наручиоцу, представљају основ за плаћање 

испоручене штампе. 

 Уколико Добављач не испоручи штампу која је предмет овог уговора у уговореном року из разлога за које је сам 

одговоран, дужан је Наручиоцу платити уговорну казну у износу од 2‰  од укупне вредности штампе чија је 

испорука тражена, за сваки дан закашњења, с тим што износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне 

вредности. 

 Добављач се обавезује да даном закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло регистровану меницу као 

средство финансијског обезбеђења којима Добављач гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, 

односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. Чиме овлашћује Наручиоца да 

штету коју трпи, уговорну казну и друге трошкове наплати из менице. 

 

ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ: 

 Датум и место:            Потпис овлашћеног лица: 

 

____________________       ____________________________ 


