
 

 
 

  

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

- УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА  -  
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНОП 02/20 

 
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 2020.години за реализацију пројекта ,,ОБЈАВЉИВАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ О СВЕТОМ 
САВИ'' 
 

Рeд 
бр. 

Предмет услуге / врстa и карактеристике 
Tирaж 
(ком) 

Брoj 
стрaнa 

1 2 3 4 

1 

КЊИГА ТВРДИ ПОВЕЗ, РАВНА РИКНА: СВЕТИ 
САВА – СПОМЕНИЦА 
КЊИЖНИ БЛОК 
Формат: 280 x 260mm 
Материјал листова: 150 gr.mat kunstdruk GARDA 
Материјал форзеца: 170 gr. ofsetni 
Штампа листова: 2/2 дубока црна + panton 4525 
Штампа форзеца: 1/1 panton 4525 
Штампа корица: златотисак и прег 
Врста платна: QUINEL NUBUK TORRO 
Обавезна дебљина клишеа 7mm (месинг) клише 
потребно доставити уз фактуру 

Површина клишеа за  blindruk 406 cm2 

Површина клишеа за златотисак 955 cm2 

Дорада: савијање, пресовање, цантраговање, 
шивење, лајмовање, лепљење белог капитала и 
врпце. 
 

1700 552 

 
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. 
 
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 изврши најдуже у року од 7 дана 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. 

 
 
 


