
 

Дел. број: 02-39/2022/3 
Датум: 28.07.2022. године 
 
На основу члана 27. Став 1 Тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), 
Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује   и члана 52. Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду 8. март 
2018. године, 5. април 2018. године – исправка, 13. фебруар 2019. године, 29.септембар 2020. 
године)Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића брoj 1, Службеник за јавне набавке упућује 
понуђачима: 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће услуге: Услуге лепљења налепница, 
замрачивача и  постављања плочица са натписима;; 

Ред. бр. јавне набавке мале вредности наруџбеницом је: 02-39/2022 
 

Сврха ове јавне набавке је набавка Услугa лепљења налепница, замрачивача и  постављања 
плочица са натписима је упдејтованје тренутног стања у објекту који није мењан у кадровском смислу 
од 2015 године. 

Спецификација се односи на укупно 55 позицију које се налазе у приземљу, 1 спрату, 2 спрату, 3 
спрату и сутерену. 

Понуђач је дужан да достави понуду за следеће: 
1. гравирани сегмент дим 160x31мм 32 ком 
2. гравирани сегмент са логом дим 160x62мм 19 ком 
3. замена носача ознака ( комплета ) са санацијом зида 33 ком 
4. репарација стојећих табли ( замена пластичних жабица, чепова...) 4 ком 

 
У наставку је иѕглед сегмента : 

  
 

П -14 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА НАУКУ И ПРОЈЕКТЕ 
RESEARCH AND PROJECT MANAGEMENT OFFICE 

Немања Мишковић 

Самостални стручнотехнички сарадник  
за остале делатности (послови финансијског 

управљања пројектима) 

Дуња Будовић 

Виши стручнотехнички сарадник за рад  
за остале делатности (послови вођења 

пројеката) 

 

Дана Живковић 

Виши стручнотехнички сарадник за рад  
за остале делатности (послови вођењa 

пројеката) 

 

Валентина Каменко 

Виши стручнотехнички сарадник за рад  
за остале делатности (за науку) 

 

 



Сама спецификација сваког елемента се налаза на линку објаве поѕива са 
називом:ОЗНАЧАВАЊЕ У УНУТРАШЊЕМ ПРОСТОРУ ЗГРАДЕ РЕКТОРАТА 

 
 Понуде конципирати како је дато у захтеву, с тим да ће се у обзир узимати укупна понуда коју 
нудите и коју достављате на меморандуму уредно испуњену и оверену. Понуду доставити на свом 
меморандуму са свим ставкама наведеним у захтеву у редоследу како је тражено у захтеву. Понуда мора 
бити исправно попуњена и оверена. Уколико понуда није исправно попуњена и оверена, сматраће се 
неисправном.  
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
 Цене предметних услуга у понуди морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату 
вредност и укупно. Ценом понуђача морају бити обухваћене: услуге постављања, израде и репарације и 
сви евентуални попусти (не исказују се посебно). Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви 
зависни трошкови који је оптерећују. Промене понуђених цена током реализације Уговора неће бити 
могуће. Рок извршења услуге. 
Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок за достављање понуда је 03.08.2022. године 
- Време до 10.00 часова 
- Место   УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – РЕКТОРАТ 

(2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 
   Др Зорана Ђинђића бр. 1 
          21000 Нови Сад 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 
1. Структура цене – без и са урачунатим порезом на додату вредност и укупно; 
2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области; 
3. Услови плаћања – 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке; 
4. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда 
5. Наручилац и Понуђач ће након избора по основу критеријума потписати уговор; 
 
С поштовањем,   

Универзитет у Новом Саду 


