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Измена стране 15 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- НАБАВКА УСЛУГЕ –  

штампа књига, издавач: Балканолоши институт ЈН 2/2014. 

 

 

1. Предмет: Јавна набавка бр. 2/2014 услуга: штампа књига , у тиражу од по 300 комада за:  

 

а) Balcanica LV, уредник Душан Т. Батаковић 

Цена по комаду без ПДВ-а _____________ динара   

цена по комада са ПДВ-ом  _____________ динара 

 

б) EPIC FORMULA: A Balkan Perspective,  уредници  др Мирјана Детелић и др Лидија 

Делић 

Цена по комаду без ПДВ-а _____________ динара   

цена по комада са ПДВ-ом  _____________ динара 

 

в) DE LA SERBIE VERS LA YOUGOSLAVIE. La France et la naissance de la Yougoslavie 1878-

1918, аутор  др Војислав Павловић 

Цена по комаду без ПДВ-а _____________ динара   

цена по комада са ПДВ-ом     _____________ динара 

 

г) Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у 

Војводини аутора др Александре Ђурић Миловановић 

Цена по комаду (без ПДВ) _____________ динара   

цена по комада са ПДВ-ом     _____________ динара 

 

 

 

Укупно за ставке под а, б, в, г, за тираж од по 300 комада 

 без ПДВ___________________ динара  

 са ПДВ-ом__________________ динара 

 

2.  Рок плаћања _______ дана од дана испостављања фактуре (рок не може бити  краћи од 

15 дана, ни дужи од 45 дана од дана испостављања фактуре) 

3. Рок за пружање услуга ________ дана од дана закључења уговора (рок не може бити 

дужи од 30 дана од дана пријема материјала) 

 

Мат. бр.          07053908 
ПИБ                101824163 
ПДВ                158635864 
Жиро-рачун 840-1245666-55 



4.   Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуде (рок не може бити 

краћи од 30 дана) 

 

 

 

           Датум    М.П.     Понуђач 

___________________                ______________________ 

 

 

Напомена: 

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

су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе  који ће попунити, потписати и печатом  оверити образац понуде. 

 

Комисија за јавне набавке 


