
 

 
 

  

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

- УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА ,,САБРАНА ДЕЛА МИРА ВУКСАНОВИЋА''-  
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНОП 05/21 

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

Набавка се спроводи на основу Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП 
Војводине у 2021.години за финансирање објављивања ,,Сабраних дела књижевника и 
академика САНУ Мира Вуксановића'' 
 

Рeд 
бр. 

Предмет услуге / врстa и карактеристике 
Tирaж 
(ком) 

Брoj 
стрaнa 

1 2 3 4 

1 

КЊИГЕ 9 ТОМОВА ''САБРАНИХ ДЕЛА 
КЊИЖЕВНИКА И АКАДЕМИКА САНУ МИРА 
ВУКСАНОВИЋА'' 
КЊИЖНИ БЛОК 
 
Обим: 262 табака  
Формат: 13,5 x 20 cm  
Папир: 80-грамски, FSC офсетни, волуминозни, жут 
Штампа табака: 1/1 + 18 стр. 2/1  
Корице: еко-кожа + златотисак (две боје)  
Форзец: 140-грамски FSC офсетни папир 1/1 
Лепенка: FSC 2,5 mm 
Тврди повез, табаци шивени концем, округла рикна  
Капитал трака 
рок: свака књига 30 дана од пријема налога и 
припреме за штампу 

600 4.192 

 
Услуге морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној 

документацији. 
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови. Цена је фиксна и не може се 

мењати.  
Уколико дође до одступања у процесу израде књига,  могуће је закључити посебан анекс 

уговора због прецизирања обима, и других техничких елемента. 
 

 
2.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга вршиће овлашћено лице  
Наручиоца, уз присуство представника Испоручиоца, приликом израде и примопредаје 
предметних услуга. Наручилац може да упути рекламацију на предметне услуге најкасније у 
року од 5 (пет) дана од примопредаје. Изабрани понуђач је дужан да предметну рекламацију 
отклони најкасније у року од 5 (пет) дана након упућене рекламације. 
 
2.3. Рок за извршење услуге и испоруку предмета јавне набавке:  

Понуђач се обавезује да услугу штампања књига изврши најдуже у року од 30 дана по 
наслову по одобрењу од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 
 



 

 

2.4. Место ивршења услуге: 
Понуђач је дужан да предмет услуге  испоручи у седиште Наручиоца, АРХИВ 

ВОЈВОДИНЕ, 21000 НОВИ САД, Жарка Васиљевића 2а, у просторијама које одреди 
Наручилац. 

 
 

 
 


