
МАТИЦА СРПСКА 

Матице српске 1 

Нови Сад 

ЈНМВ бр. 24/13 

Датум: 30.05.2013.  

 

         На основу члана 53 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12) и 

4 Правилника о јавним набавкама мале вредности (''Службени гласник РС'' бр. 50/09) 

управник послова Матице српске (у даљем тексту: наручилац) доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању тендера 

 

1. Наручилац покреће поступак тендера под редним бројем: 24/13.  

 

2. Предмет тендера су услуге штампе за потребе издавачке делатности Матице српске 

према спецификацији у конкурсној документацији, назив и ознака из Општег речника 

набавке: 79810000 – Услуге штампања  

      

3. Средства за тендер се обезбеђују из буџета Републике Србије, конто 820 481. 

 

4. Процењена вредност тендера је 6.000.000,00 динара. 

 

5. На основу ове Одлуке спровешће се отворени поступак јавне набавке по партијама, у 

складу са Законом о јавним набавкама, у складу са спецификацијом коју предлаже 

техничка уредница. 

 

6. Рокови 

- јавни позив за прикупљање понуда биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца; 

- рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, односно од дана слања позива за подношење понуда. 

Благовремене понуде су понуде које буду запримљене у Матици српској до 11,00 часова 

последњег дана за подношење понуда. Ако последњи дан пада у нерадни дан, рок за 

подношење понуда је први наредни радни дан до 11,00 часова; 

- јавно отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, 

односно истог дана. О тачном датуму, месту и времену јавног отварања понуда сви 

заинтересовани ће бити писмено обавештени приликом преузимања конкурсне 

документације; 

- о јавном отварању понуда води се записник; 



-  записник о јавном отварању понуда доствиће се понуђачима који нису учествовали у 

поступку отварања понуда у року од три дана од дана отварања; 

- одлуку о додлели уговора Комисија ће донети у року од 8 дана од јавног отварања 

понуда и о томе обавестити све понуђаче.  

 

7. Поред услова утврђених чланом 75 Закона о јавним набавкама и пружених доказа о 

испуњавању услова приликом доношења одлуке о додели уговора, узеће се у обзир 

понуђена цена, техничка опремељеност, референтна листа и бонитет понуђача.  

Комисија за ову јавну набавку ће у складу са Законом, пре објављаивања јавног позива, 

утврдити критеријуме за доделу уговора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Наручилац 

                                                                                                     Матица српска 

        ___________________ 

           Управник послова 

            Јелена Веселинов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТИЦА СРПСКА 

Матице српске 1 

НОВИ САД 

Тел: 021/ 527-622 

Факс: 021/ 528-901 

ЈНМВ: 24/13 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку тендера 

бр. 24/13 

 

 

Садржај: 

 

 I Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 II Образац понуде 

 III Услове и упутство како се доказује испуњеност услова 

 IV Модел уговора 

 V Спецификација добара 

 VI Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

 VII Изјава о независној понуди 

(Укупно 16 страна конкурсне документације) 

 

 

 

 

Нови Сад, 30.05.2013. године 

 

 

 



I   УПУТСТВО понуђачима 

како да сачине понуду 

у поступку тендера 

бр. 24/13 

 

 

1. Понуђач je дужан да понуду сачини читко на српском језику попуњавањем обрасца 

понуде (образац је саставни део конкурсне документације). Овлашћено лице понуђача 

попуњава, потписује и оверава понуду и обрасце који су саставни део конкурсне 

документације. 

 

2. Понуђач  доставља једну понуду у писаном облику и не може је накнадно мењати. 

Понуђач је дужан да поднесе понуду по свим позицијама које су дате у обрасцу 

понуде. Цена мора бити исказана у динарима  

 

3. Подаци из понуде, цена и остали подаци, неће се сматрати поверљивим, сагласно 

члану 14 Закона о јавним набавкама. 

 

4. Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или  појашњења у 

вези са припремањем понуде путем факса на бр. 021/528-901. Није дозвољено 

контактирање телефоном. 

 

5. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

 

6. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда понуђача који 

испуњава услове утврђене у Закону о јавним набавкама применом критеријума: 

 

- Понуђена цена до ................................................................... 90 бодова 

- Техничка опремљеност ............................................................ 5 бодова 

- Референтна листа ...................................................................... 5 бодова 

 

7. Уговор о додели тендера закључује се након истека рока за подношење захтева за 

заштиту права.  

 

 

 

 

 

 

 



II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

у поступку тендера број 24/13 

 

ПОНУЂАЧ: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

I партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

 

         М.П. ___________________ 

                     потпис 

 

II партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту корице 1/0 за 300 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 2/0 за 300 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 3/0 за 300 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 4/0 за 300 примерака: _________________________________________  

за варијанту корице 1/0 за 400 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 2/0 за 400 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 3/0 за 400 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 4/0 за 400 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 1/0 за 500 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 2/0 за 500 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 3/0 за 500 примерака: _________________________________________ 

за варијанту корице 4/0 за 500 примерака: _________________________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

III партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

IV партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту табака 4/4 за 300 примерака: __________________________________________ 

за варијанту табака 1/1 за 300 примерака: __________________________________________ 

за варијанту табака 4/4 за 500 примерака: __________________________________________ 

за варијанту табака 1/1 за 500 примерака: _________________________________________ 



М.П. ___________________ 

                     потпис 

V партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту повеза: тврд, шивено, округла леђа, форзец бели, 135 гр кунстдрук пресвлака 

4/0, мат пластификација: _______________________________________________________ 

за варијанту повеза: мек повез, 300 гр. кунстдрук корица, мат пластификација: __________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

VI партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту табака 1/1 и 1 табак 2/1 за 2.000 примерака: ____________________________ 

за варијанту табака 1/1 и 1 табак 2/1 за 3.000 примерака: ____________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

VII партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту табака 1/1 и један табак 2/1 за 1.000 примерака: _________________________ 

за варијанту табака 1/1 и један табак 2/1 за 2.000 примерака: _________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

VIII партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

IX партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

X партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту обим 8 страна: __________________________________________________ 

за варијанту обим 12 страна: _________________________________________________ 

за варијанту обим 16 страна: _________________________________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 



XI партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту табака кунстдрук мат 115 грама  за 1.000 примерака: _____________________ 

за варијанту табака кунстдрук мат 90 грама за 1.000 примерака: _______________________ 

за варијанту табака кунстдрук мат 115 грама за 2.000 примерака: ______________________ 

за варијанту табака кунстдрук мат 90 грама за 2.000 примерака: _______________________ 

 

М.П. ___________________ 

             потпис 

XII партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту 1/1 табаци, кунстдрук 115 гр: _____________________________________________ 

за варијанту 4/4 табаци, кунстдрук 115 гр.: _____________________________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

XIII партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

М.П. ___________________ 

потпис 

XIV партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту табака 4/4 кунстдрук 135 грама мат: ___________________________________ 

за варијанту табака 4/4 кунстдрук 115 грама мат:____________________________________ 

за варијанту  табака 1/1 кунстдрук 135 грама мат : __________________________________ 

за варијанту  табака 1/1 кунстдрук 115 грама мат: ___________________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

XV партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту табака 4/4 кунстдрук 135 грама мат : ___________________________________ 

за варијанту табака 4/4 кунстдрук 115 грама мат: ___________________________________ 

за варијанту табака 1/1 кунстдрук 135 грама мат : ___________________________________ 

за варијанту табака 1/1 кунстдрук 115 грама мат: ___________________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

XVI партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 



за варијанту 1/1 и један табак 2/1 за 1.000 примерака: ________________________________ 

за варијанту 1/1 и један табак 2/1 за 2.000 примерака: ________________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

XVII партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту табака кунстдрук 115 грама мат за 1000 примерака: ______________________ 

за варијанту табака кунстдрук 135 грама мат за 1000 примерака: ______________________ 

за варијанту табака кунстдрук 115 грама мат за 2000 примерака: ______________________ 

за варијанту табака кунстдрук 135 грама мат за 2000 примерака: ______________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

XVIII партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за варијанту табака 4/4 за 1.000 примерака: ________________________________________ 

за варијанту табака 1/1 за 1.000 примерака: ________________________________________ 

за варијанту табака 4/4 за 1.500 примерака: ________________________________________ 

за варијанту табака 1/1 за 1.500 примерака: ________________________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

XIX-партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

за 1000 примерака: _____________________________________________________________ 

за 2000 примерака: __________________________________________________________________ 

 

М.П. ___________________ 

                     потпис 

XX-партија 

цена/ ш.т. без ПДВ: 

 

М.П. ___________________ 

                  потпис 

 

 

 

III  УСЛОВИ 

прописани чланом 75 Закона о јавним 



набавкама за учешће понуђача у поступку 

тендера бр. 24/13 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

6. Референце: Списак клијената за које су вршене услуге штампe и повеза у 

2012.Наручилац задржава право да  изврши преглед публикација за које је понуђач 

извео штампу и повез у 2012. 

7. Техничка опремљеност коју мора да поседује Понуђач:  

1. Офсет машина Б1 или Б2 

(четворобојна за партије: VIII, XII, XIV, XV,XVII) 

2. Графички нож 

3. Трорезач 

4. Фалц машина 

5. Машина за топли повез књига (биндер на топли лепак) 

6. Машина за биговање 

7. Хидраулична преса за пресовање књига за тврд повез 

8. Машина за шивење табака концем за тврд повез 

9. Машина за округљивање рикне на књижном блоку 

10. Машина за округљивање корице за тврд повез (топли поступак) 

11. Машина за убацивање књижног блока у корице 

12. Машина за топли биг за корице 

13. Машина за израду корица за тврд повез 

14. (Машина за позлату за партије: VI, XI, XVI) 

8. Наручилац техничку опремљеност понуђача може проверити и извршити увид у 

исту. Уколико се опрема из понуде не слаже са затеченим стањем на наведеној и 

регистрованој адреси понуђача Наручилац ће одбити понуду понуђача као 

неисправну. 

 

 

IV МОДЕЛ УГОВОРА 

за јавну тендер бр. 24/13 



 

 

Најстарија књижевна,  културна и научна институција српског народа 

     _____________ 

УГОВОР О ШТАМПАЊУ 

издања Матице српске у 2013. години ЈН 24/13. 

 

Закључен у Новом Саду између: 

1. МАТИЦЕ СРПСКЕ, Нови Сад, ул. Матице српске 1, коју заступа управник послова 

Матице српске Јелена Веселинов (у даљем тексту Матица српска) и 

 

2. ____, из __ , ул. ___ бр. __ , коју заступа _________ (у даљем тексту Штампар). 

 

Члан 1. 

 

Предмет уговора је штампање издања Матице српске у 2013. години, ЈН 24/13. 

         

__  –  партија 

 

___ издање  

ФОРМАТ:  ___ 

Припрему достављамо на CD-у 

(табак __  стране) 

ХАРТИЈА: ____  

ПОВЕЗ: ___  

ШТАМПА: корице: ___                                      

                     табаци: ___ 

ТИРАЖ: ___ примерака      

 
Члан 2. 

Саставни део овог уговора је Понуда штампарије ___ из ____ за штампање издања Матице 

српске у 2013. години, ЈН 24/2013. 

У току 2013. године цене по штампарском табаку ( Формат Б 5 = 16 страна = 1 штампарски 

табак) не могу се мењати. 

Члан 3. 

За свако издање уговорне стране ће закључити посебан уговор због разлике у обиму, 

тиражу и другим техничким елементима. 

Обавезује се Матица српска да на име аванса за набавку репроматеријала и штампања 

публикација из члана 1. овог уговора уплати Штампарији на рачун ____ код ___ банке 50% за 

свако издање, након закључења посебног уговора. 



Преостали износ средстава за свако издање Матица српска ће исплатити Штампарији 

након квантитативног и квалитативног пријема издања. 

  

Члан 4. 

Штампар се обавезује да публикацију одштампа, повеже и испоручи Матици српској у 

уговореном року од пријема припреме за штампу, FCO магацин Матице српске у Новом Саду. 

 

Члан 5. 

Обавезује се Штампар да у току штампања публикације омогући техничком уреднику 

Матице српске несметан увид у процес штампања ради благовременог отклањања евентуалних 

недостатака и будућих рекламација. 

  

Члан 6. 

Обавезује се Штампар да одмах по завршеној штампи, а најкасније приликом испоруке 

штампане публикације врати Матици српској комплетну припрему за штампу . 

 

Члан 7. 

Квантитативни и квалитативни пријем одштампане публикације по овом уговору извршиће 

овлашћени представници уговорних страна. 

 

Члан 8. 

У случају да се једна од уговорних страна не придржава овог уговора и посебних уговора 

друга уговорна страна може једнострано раскинути уговоре. 

 

Члан 9. 

У случају настанка спора по овом уговору, који се не може решити договором, надлежан је 

суд у Новом Саду. 

Члан 10. 

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветна примерка од којих 2 (два) припада штампару, а 

Матица српска за своје потребе задржава 3 (три) примерка. 

 
      Штампарија_____________                                                МАТИЦА СРПСКА 

        ___________                                                                            Јелена Веселинов 

           Директор                                                                              Управник послова 

 

 

 

 

 

 

 

 

V СПЕЦИФИКАЦИЈА 

у поступку тендера бр. 24/13 



I- партија   

Посебно издање  

Формат: Б6 (табак 32 стр.) 

Припрему достабљамо на CD-у 

ХАРТИЈА: табаци офсетна 80 гр, корице кунстдрук 300 гр 

ПОВЕЗ: мек, клапне 10 цм 

ШТАМПА: корице 3/0,                                      

                      табаци 1/1 

ТИРАЖ: 300 нумерисаних примерака 

(предвиђено 450 стр. у 3 до 5 књига)  

 

II- партија         

Штампање периодичних и повремених  публикација  

Формат: Б5 (табак 16 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 1/1табаци,  

                     корице  1/0, 2/0, 3/0, 4/0 (варијанте) 

ПОВЕЗ: мек 

ХАРТИЈА: офсетна 80 гр., корице 300 гр. кунсдрук    

ТИРАЖ:  300 примерака варијанта 

                  400 примерака  варијанта 

                  500 примерака  варијанта 

(предвиђено 5600 стр. у 30  књига)                        

                 

III -партија 

Периодично издања   

Формат: Б5 (табак 16 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

Хартија: 70 гр офсетна, корице 300гр. кунстдрук 

Штампа: корица 1/0, мат пластификација + сито црвена боја 

                  табаци 1/1 

Повез: мек 

Тираж: 1 000 примерака  

(предвиђено 1920 стр. у десет књига) 

 

IV- партија     

Посебна издања   

Формат: Б5 (табак 16 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 4/4 табаци варијанта  

                      1/1табаци варијанте  

                      4/0 корице 

ХАРТИЈА: табаци офсетна 80 гр.   

                     корице: 300 гр. кунстдрук; сјајна пластификација  

ПОВЕЗ:  мек  

ТИРАЖ: 300 примерака варијанта 



                 500 примерака варијанта                             

(предвиђено 480 стр. у две књиге) 

 

V-партија  

Посебна издања  

Формат: Б5 (табак 16 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА:  1/1 табаци  

ХАРТИЈА: офсетна 80 гр. (табаци)  

ПОВЕЗ:  тврд, шивено, округла леђа, форзец бели, 135 гр кунстдрук пресвлака 4/0, мат 

пластификација варијанта 

                 мек повез, 300 гр. кунстдрук корица, мат пластификација варијанта 

ТИРАЖ: 500 примерака                

 (предвиђено 1920 страна у пет књига) 

 

VI-партија  

Посебно издање  

Формат: Б5 (табак 16 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 1/1, 2/1 један табак (табаци) 

пресвлака платно ханпласт бордо, позлата и блиндрук на првој страни и  

рикни 

ХАРТИЈА: офсетна 80 гр. (табаци) 

ПОВЕЗ: тврд, шивено концем, округла леђа, форзец бели, показна бела, лепенка 2мм 

ТИРАЖ: 2000 примерака варијанта 

                 3000 примерака  варијанта 

(предвиђено 512 стр. у једној књизи) 

 

VII-партија  

Посебно издање 

Формат: Б5 (табак 16 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 1/1, 2/1 један табак (табаци) 

корице 4/0, сјајна пластификација 

ХАРТИЈА: офсетна 80 гр. (табаци), 300 гр. кунсдрук (корице) 

ПОВЕЗ: шивено, мек 

ТИРАЖ: 1000 примерака варијанта 

                 2000 примерака  варијанта 

(предвиђено 512 страна у  једној  књизи) 

 

VIII-партија  

Посебно издање  

Формат: Б4 (табак 8 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 4/4 табаци 

                    пресвлака 4/0, сјајна пластификација  



ХАРТИЈА: 115 гр. мат кунсдрук, форзец 4/0 

ПОВЕЗ: тврд, шивено концем,  показна врпца, лепенка 3mm, округла леђа 

ТИРАЖ: 1000 примерака 

(предвиђено 1000 стр. у две књиге) 

 

IX-партија 

Посебно издање  

Формат: А5 (табак 16 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: пресвлака и омот: 4/0, мат пластификација, форзец без штампе, 

табаци 1/1 

ХАРТИЈА: пресвлака и омот 135 гр кунсдрук, лепенка 2мм, форзец 160 гр акварел бианко, 

табаци памо класик 80 гр.  

ПОВЕЗ: тврд шивено концем, округла леђа 

ТИРАЖ: 500 примерака 

(предвиђено 320 стр. у једној књизи) 

 

X-партија  (ГЛАСНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ)      

Периодичо издање 

Формат: А4 (табак 8 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 4/4 

ОБИМ:  8 стр., 12 стр., 16 стр. варијанте   

ХАРТИЈА: кунстдрук мат 135 гр. 

ПОВЕЗ: кламеровано 

ТИРАЖ: 500 примерака 

(предвиђено пет часописа годишње) 

 

XI-партија     

Посебно издање 

Формат: А4 (табак 8 стр.) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 1/1 табаци  

ХАРТИЈА: табаци кунстдрук мат 115 гр. варијанта  

                    табаци кунстдрук мат 90 гр. варијанте 

ПОВЕЗ: тврд, шивено концем, округла леђа, показна, лепенка 2 мм,  

платно ханпласт браон, форзец штампан 1/0, позлата, блиндрук 

 на првој страни и рикни 

ТИРАЖ:  1000 примерака варијанта 

                  2000 примерака  варијанта 

(предвиђено 800 стр. у једној књизи) 

 

 

XII-партија 

Периодично издање  

Формат: А4 (табак 8 стр.) 



Припрему достављамо на CD-у 

ХАРТИЈА: кунстдрук 115 гр. (табаци), 300 гр. кунстдрук (корице) 

ШТАМПА: 1/1 табаци, кунстдрук 115 гр. варијанта 

                      4/4 табаци, кунстдрук 115 гр. варијанта 

корице: 3/0 кунсдрук 300гр. ; пластификација сјајна 

ПОВЕЗ: мек  

ТИРАЖ: 400 примерака 

(предвиђено 400 страна у једној књизи) 

 

XIII-партија     

Посебно издање  

Формат: А4 (8 страна табак) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 1/1 табаци, офсетна 80 гр.  

корице : 4/0, кунстдрук 300 гр. пластификација мат    

ПОВЕЗ: мек 

ТИРАЖ:  1000 примерака 

(предвиђено 400 страна у једној књизи)  

 

XIV-партија     

Посебна издања   

Формат: А4 (8 страна табак) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 4/4 табаци варијанта 

                      1/1 табаци  варијанта   

                       пресвлака 4/0 кунстдрук 135 гр.,мат  пластификација 

ХАРТИЈА: табаци кунстдрук 135 гр. мат варијанта 

                    табаци кунстдрук 115 гр. мат  варијанта 

ПОВЕЗ: тврд, шивено концем, округла леђа, показна, лепенка 2мм, форзец бели 

ТИРАЖ: 500 примерака 

(предвиђено 500 стр. у две књиге) 

 

XV-партија     

Посебна издања   

Формат: А4 (табак 8 страна) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: 4/4 табаци варијанта 

                      1/1 табаци  варијанта   

                      корице 300 гр. кунстдрук, мат пластификација 

ХАРТИЈА: табаци кунстдрук 135 гр. мат варијанта 

                     табаци кунстдрук 115 гр. мат  варијанта 

ПОВЕЗ: мек 

ТИРАЖ: 500 примерака 

(предвиђено 500 стр. у две књиге) 

 

XVI-партија 



  Посебно издање   

  Формат: А4 (табак 8 страна) 

  Припрему достављамо на CD-у 

  ШТАМПА: 1/1, 2/1 један табак 

  пресвлака платно ханпласт бордо, позлата на првој страни и рикни 

 ХАРТИЈА: офсетна 70гр. (табаци) 

 ПОВЕЗ: тврд, шивено концем, округла леђа, показна црвена, форзец бели      

  140 гр, лепенка 3 мм, хилзна  

 ТИРАЖ: 1000 примерака варијанта   

                  2000 примерака  варијанта 

 (предвиђено 1562 стр. у једној књизи)   

 

XVII-партија  

Посебно издање 

Формат: 21,5 цм (ширина) Х 22 цм (висина) (табак 12 страна) 

Припрему достављамо на CD-u 

ХАРТИЈА: 115 гр. кунстдрук мат (табаци) варијанта 

                    135 гр. кунстдрук мат (табаци) варијанта 

                    300 гр. кунструк мат (корице) 

ШТАМПА: табаци 4/4; корице 4/0; мат пластификација 

ПОВЕЗ: мек, шивено концем, клапме 15 цм  

ТИРАЖ:  1000 примерака варијанта 

                  2000 примерака варијанта 

 (предвиђено 900 стр. у једној књизи) 

 

XVIII-партија     

Посебнo издања     

Формат: Б5 (табак 16 страна) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА:  4/4 табаци варијанта 

                       1/1 табаци  варијанта   

ХАРТИЈА: 90 гр офсетна табаци 

                    пресвлака кунстдрук 130 гр. мат  4/0 

                    омот 150 гр кунстдрук мат  4/0 

ПОВЕЗ:  тврд, шивено, oкругла леђа, форзец бели, пластификација мат  

ТИРАЖ: 1000 примерака варијанта 

                 1500 примерака варијанта 

(предвиђено 560 стр. у једној књизи) 

 

XIX-партија 

Периодична публикација  

Формат: Б5 (табак 16 страна) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА : 1/1 табаци 

ХАРТИЈА: 80 гр офсетна табаци, корице 300 кунструк 1/0, клапне 10 цм 

ПОВЕЗ: мек  



ТИРАЖ:  1000 примерака варијанта 

                  2000 примерака варијанта 

(предвиђено 240 стр. у једној књизи) 

 

XX-партија 

Посебна издања  

ФОРМАТ: А5 (табак 16 страна) 

Припрему достављамо на CD-у 

ШТАМПА: табаци 1/1, корица 4/0, сјајна пластификација 

ХАРТИЈА: 80 гр. офсетна, 300 гр. кунстдрук  

ПОВЕЗ: мек 

ТИРАЖ: 500 примерака 

(предвиђено 300 стр. у две књиге) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Образац структуре понуђене цене,  

са упутством како да се попуни 

за тендер бр. 24/13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Изјава о независној понуди 

за тендер бр. 24/13 

 

 



 Сходно одредбама чл. 26 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник" бр. 

124/12), наручилац изјављује да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

Потпис овлашћеног лица: 

____________________________ 

   

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 


