
 Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-28 

Дана: 17.03.2017.године 

МАЛИ ЗВОРНИК 

  

 

       

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде  

(поступак набавке на које се закон не примењује члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, 

''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 12/15 и 68/15),  

  

Поштовани,  

 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услуге штампања службених 

листова 

             Молимо Вас да нам до 24.03.2017.године  до 10ºº часова доставите Вашу понуду  за 

Услуге штампања службених листова  

У прилогу вам достављамо: образац понуде и техничку спецификацију. 

 

Уз понуду сте дужни да доставите решење да сте регистровани код надлежног органа, 

односно уписани у одговарајући регистар 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена. 

Контакт особа: Борис Катић, 015/472-270 

 

              Понуду доставити на адресу: Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. 

Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник, „Услуге штампања службених листова – број 

404-28    - НЕ ОТВАРАТИ -”.    

   

 С поштовањем, 

 

 

 

 

                                                                                                      Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1. 

  

ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂАЧА 

Понуда бр: ________________________________ 

 

Понуда бр._________ од _____________ за јавну набавку – Услуге штампања 

службених листова  

Општи подаци о понуђачу 

 

  

Назив понуђача: 

________________________________________________________________________ 

  

Адреса понуђача: 

________________________________________________________________________ 

  

Овлашћено лице: 

________________________________________________________________________ 

  

Особа за контакт: 

________________________________________________________________________ 

  

Телефон: 

________________________________________________________________________ 

  

Телефаx: 

________________________________________________________________________ 

Е – маил: 

________________________________________________________________________ 

  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

________________________________________________________________________ 

  

Матични број: 

________________________________________________________________________ 

  

ПИБ: 

_______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

                    Датум:                                    Потпис одговорног лица понуђача:  

 

                                                        Печат 

 

 



ОБРАЗАЦ БРОЈ 2. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА  

- Услуге штампање службених листова- 
 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Jeдинична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

1 Штампање службених листова 

општине Мали Зворник са 

услугом са преломом текста     

(Формат А3,штампа 1/1, 

80g/m2 ,пресавијен са 

прошивањем и Коричење на 

бинду свих објављених  

службених листова на крају  

године 

лист 1   

2 Омот списа А3 хромо картон 

300 g са штампом 1/0 

комада 100   

   УКУПНО 

без ПДВ-а 

  

 

 

  УКУПНО 

са ПДВ-

ом 

  

 

Укупна вредност услуга у уговореном периоду не може бити већа од средстава 

планираних Финансијским планом Наручиоца, односно до износа процењене вредности  .  

Рок извршења услуга : 9 месеци од дана потписивања уговора 

1. Рок испоруке: 5 дана од дана требовања. 

      2. Место испоруке: на адреси Наручиоца. 

    Плаћање: у року од __________________дана од дана испостављања фактуре. 

   Авансно плаћање није дозвољено 

 

Напомена:    
- Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације. 
 

 

 

 

 

Понуђач: 

                                                 М.П. 

       ________________________________________ 

                Потпис овлашћеног представника понуђача 

 
 


