
 

 
 

  

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА ,,САБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ЕКМЕЧИЋА'' 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНОП  06/21 

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

Објављивања ,,Сабрана дела Милорада Екмечића'' у сарадњи са саиздавачем – 
Издавачким предузећем ,,Православна реч'' Нови Сад 
 

Рeд 
бр. 

Предмет услуге / врстa и карактеристике 
Tирaж 

(комада) 
Брoj 

стрaнa 

1 2 3 4 

1 

Комплет књига – сабрана дела Милорада 
Екмечића 
Тираж: 15 x 1.375 ком 
Обим:10.280 страна распоређено у 15 књига 
Формат књижног блока: 165 x 230mm 
Штампа књижног блока: 1/1 први табак сваке 
књиге 2/1 
Штампа форзеца:  0/0  
Штампа корица: златотисак предња корица и 
рикна, а прег или блиндрук цела корица 
Материјал књижног блока: 80 г офсетна хартија 
предлист  
Материјал форзеца: 140 г офсетна хартија 
Материјал корица: лепенка 1,9 мм,  
Пресвлака (доставља наручилац)  Novalite 
Levant 66-5157 Burgundy  
Повез: табаци шивени концем, тврд повез, обла 
рикна, црвена капител врпца 
 

1.375 10.280 

 
 

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.  

Све што није посебно захтевано у овој Спецификацији услуга решиће се у договору са 
Наручиоцем. 

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: 

Одобрење штампе, квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга (штампе и 
дораде) вршиће овлашћено лице  Наручиоца у сарадњи са саиздавачем - Издавачким 
предузећем ,,Православна реч'' Нови Сад, 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 штампе 10 комплета изврши у року од 5 дана, остатак у 
року од 15 дана након потписивања уговора и пријема позива 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. 

 
 


