
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД  ВРШАЦ 
 
 

 

На основу чл. 39. став 2. ЗЈН  (Службени гласник РС“ број 124/2012,14/15 и 68/15)  и Правилника о набавкама у Градској управи 

града Вршца , Град Вршац  упућује 

П О З И В 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Поштовани, 
позивамо Вас да у поступку набавке  добара, број 404-63/2019-IV-09 : Набавка дневних новина   

доставите понуду: 

Наручилац:  

 

Град Вршац 

Трг Победе 1. 

26300 Вршац 
 

Рок за доставњање понуде: 25.10.2019. до 1200 часова 

Начин достављања понуде: 

Електронским путем или лично, на адресу на адресу: 

 - Градска управа града Вршца, Трг Победе 1. Вршац 26300, 

 - е-маil: mtimarac@vrsac.org.rs 

Критеријум за оцењивање понуда: 

Најнижа понуђена цена 

Понуда са варијантама, није дозвољена. 

На основу критеријума најнижа понуђена цена Наручилац ће 

издати Наруџбеницу за набавку добра  

Контакт особа: 

Ради стицања увида у све информације које су неопходне за 

припрему   понуде, особа за контакт:   

Марко Тимарац - послови јавних набавки, канцеларија бр.8. 

Обавезни елементи понуде: 
 Образац понуде 

 

 

 
 
 
 
Вршац, 17.10.2019.год.                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марко Тимарац – послови јавних набавки 



 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

1. 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. 

2.  

Р.бр. Наслов 
Јед. 
Мере 

кол. Дани испоруке 

Јединична цена  
са ПДВ 

Укупно на месечном 
нивоу (оквирно 22 радна 

дана) са ПДВ-ом пон-чет петак 

1 Политика ком. 7 понедељак-петак    

2 Блиц ком. 5 понедељак-петак    

3 Дневник ком. 2 понедељак-петак    

4 Новости ком. 3 понедељак-петак    

5 Курир ком. 2 понедељак-петак    

6 Информер ком. 2 понедељак-петак    

7 НИН ком. 2 четвртак    

8 Данас ком 2 понедељак-петак    

 Рок важења понуде: ___________(мин.30 дана од дана отварања понуде) 

 Рок за рекламацију: Споразумно у року 24 сата 

 Наведена штампа се испоручује сваким  радним данима од 07,00-07,30 часова на портирници Градске 

управе града Вршца. 

  

Набавка дневних новина   

Број: 404-63/2019-IV-09  
 

БРОЈ  ПОНУДЕ:  ___________________________________                ДАТУМ:    _________________________.год .   

 

 

Назив понуђача: 

 

 
 

АДРЕСА:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:  

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛ/ФАКС:  

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

БРОЈ РАЧУНА:  

ПОСЛОВНА БАНКА:  

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:  

 



 

 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 средстав која су за ту намену предвиђена. 

 
 Добављач гарантује испоруку специфициране штампе по врсти и квантитету.  

 
 У случају нетачне и неквалитетне испоруке , добављач је дужан да недостатке у испоруци отклони у току 

дана у коме је примио писмену рекламацију. 

 
 Јединичне цене нису  фиксне и могу се мењати када издавач штампе промени ценовник , о чему је 

добављач дужан да обавести наручиоца у најкраћем року. 

 
 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. 
         
 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. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 
   
 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. 

 
 

 
У_____________________, дана ___________________2019.год.                  
 
                                                        ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ: 

                                                                                                                                                                                                                                         
____________________________________ 

                   ( потпис) 

 
 

 
 

 

 

 
 


	град  ВРШАЦ

