
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 

Нови Сад, Позоришни трг 1 

Број ЈНМВ: 21/2017 

Датум: 08.09.2017. године. 

Број: 01-2576/4-2017 

 
 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/2012), 

ОБАВЕШТАВАМО ВАС О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
У конкурсној документацији јавне набавке мале вредности ЈНМВ 21/2017- платно за штампу и 
штампање на платну, промењена је спецификација у обрасцу Понуде (обр.3) конкурсне 
документације.  
У прилогу је нов образац Понуде- образац 3. 
 
 
       Председник комисије за јнмв 21/2017 
        Жељко Пишкорић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Српско народно позориште 
Позоришни трг 1  
21000 Нови Сад  
Република Србија 
Телефон: ++38121 6614-833, 6621-411 
Факс: ++38121 6614-833 
e-mail: rjpp@snp.org.rs 

www.snp.org.rs   

Српско народно позориште – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, НОВИ САД 



Стр5/14 

Понуђач:  

Седиште:  

Aдреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Mатични број:  

Тел/факс:  

 

П О Н У Д А 
                                                      за  JНМВ  

                                                  платно за штампу и штампање на платну 
                                                                    број: 21/2017 

 
1. Понуду дајемо самостално.  
2. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде. 
3. До промене цене (корекције  уговорене цене) може доћи током  реализације уговора у 

случају        ако средњи курс Еура код НБС (Народне банке Србије) порасте за више од 5% 
у односу на средњи   курс за Еуро код НБС на дан отварања понуда. Корекција цене се 
може извршити за наведени проценат. 

4. Укупна вредност понуде динара по јед.мере  без ПДВ-a _________________ 
      словима: _______________________________________________________ 
5. Укупна вредност понуде  динара по јед.мере са ПДВ-ом_________________  
       словима: _______________________________________________________ 
6. Елемент критеријума I- услов и начин плаћања (плаћање не може бити авансно): 
_______________________________ 
      ________________________________________________________________   
7. Eлемент критеријума II- рок пружања услуге и испоруке робе на адресу наручиоца: 
_______________________________ 
 

 

Ред
.бр 

назив Коли
чина 
у  м² 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 Искројено и обрађено ПВЦ платно 
(карактеристике платна: 670 гр/м², 
лице платна лакирано, ткање DTEX 
1100х1100, 17 боја) на дате 
димензије и услуга плотовања на 
њему 

1     

2 Искројено и обрађено ПВЦ платно 
(карактеристике платна: 670 гр/м², 
лице платна лакирано, ткање DTEX 
1100х1100, 17 боја) на дате 
димензије 

1     



3 Искројено и обрађено ПВЦ платно 
(карактеристике платна:360 гр/м², 
лице и наличје платна мат, ткање 
DTEX 1200х1200,  боја само бела, 
ширина платна 3,20м) на дате 
димензије и услуга плотовања на 
њему 

1     

4 Искројено и обрађено ПВЦ платно 
(карактеристике платна:360 гр/м², 
лице и наличје платна мат, ткање 
DTEX 1200х1200,  боја само бела, 
ширина платна 3,20м) на дате 
димензије 

1     

5 Искројено и обрађено MESH платно 
( карактеристике платна: MESH 
платно 340гр/м²,  MESH платно је са 
подлогом, просветљеност 42%, лице 
платна мат, ширина платна 2,20м) 
на дате димензије и услуга 
плотовања на њему 

1     

6 Искројено и обрађено MESH платно 
( карактеристике платна: MESH 
платно 340гр/м²,  MESH платно је са 
подлогом, просветљеност 42%, лице 
платна мат, ширина платна 2,20м) 
на дате димензије  

1     

7 Канвас платно искројено и 
обрађено (карактеристике платна: 
канвас платно мат, тежина 310гр/м², 
ширина платна 3,10 м, слабо 
позадинско осветљење) на дате 
димензије- рикванд и услуга 
плотовања на њему 

1     

8 Канвас платно искројено и 
обрађено (карактеристике платна: 
канвас платно мат, тежина 310гр/м², 
ширина платна 3,10 м, слабо 
позадинско осветљење) на дате 
димензије- рикванд  

1     

9 Полиестер 200гр/м², кројено пo 
датим мерама и услуга штампања 
на њему 

1     

10 Полиестер 200гр/м², кројено пo 
датим мерама  

1     

11 Еластични текстил са штампом ( 
Диги стреч), 180гр 

1     

12 Рингловање платна по рупи (по 
комаду) 

1 
ком 

    

13       

 



Све трошкове који произилазе из поступка јавне набавке (као што је нпр.превоз робе на адресу 
наручиоца, шпедитерске услуге и сл.) уписати у празан ред у табели  и урачунати у крајњу цену 
понуде. 
 
 
 
 
 
У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 
Дана: ______________                                                                                              
                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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