
 
Република Србија 
Универзитет у Нишу 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Трг краља Александра Ујединитеља 11 
 

НАБАВКА: М 15/2021, БР. 01- 

 

 

О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е 

 

Набавка услуге објављивања огласа за потребе Економског факултета 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

Партија 1. 

Р.б. ОПИС УСЛУГЕ 

Јединична  

цена по 

објави без 

ПДВ-а 

Јединична  

цена по 

објави са 

ПДВ-ом 

1. Oбјава огласа 1/16 стр.   

2. Oбјава огласа 1/8 стр.   

3. Oбјава огласа 1/4 стр.   

4. Oбјава огласа 1/2 стр   

5. Oбјава огласа 5 cm / II st     

6 Oбјава огласа 4 cm / II st    

УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (1-6)  

ПДВ  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом (1-6)  
Напомена: Понуђену цену за објаве у новинама  дати за објаву у црно белом формату. Објава се односи 

за оглашавање у локалним, регионалним или листу који се дистрибуира на територији Србије 

 

Рок извршења услуге:       _  дана од дана пријема позива наручиоца. 

Услови плаћања: _____ дана од дана пријема рачуна (не дуже од 45). 

Контакт особа понуђача и 

телефон: 
 

            
У вези предмета извршења набавке можете контактирати Предрага Стојадиновића, 

контакт телефон 066/8311212 или мејл javne.nabavke@ekonomski.rs 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број 

поступка набавке под којим је иста заведена код Наручиоца - М 15/2022. 

               Датум                                                                                    Понуђач  

   . 2022. год.                 
М.П.          ________________________                               

 

     (потпис овлашћеног лица) 

           

 

 

 



О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е 

 

Набавка услуге објављивања реклама за потребе Економског факултета 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

Партија 2. 

Р.б. ОПИС УСЛУГЕ 

 

Јединица 

мере 

 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 

 ТВ и радио са рекламном 

фреквенцијом 

 Специјализоване, тематске и 

образовне емисије (једном недељно) 

 Дневно-информативне емисије (по 

потреби обезбедити и пласирати садржај 

емисије) 

Интервјуи и гостовања промомотера 

Факултета; информисање о раду Факултета; 

информисање о промотивним активностима 

(Дан отворених врата и промоције по школама 

југоисточне Србије). 

 Интернет портал преко Банера (банер 

који се отвара са сваком страницом и у свакој 

вести (мин.640*80 px) и преко Линка (линк 

преко кога се директно улази у сајт 

Факултета) 

 Емитовање спота (за време трајања 

уговора, 4 месеца по 30 дана, два пута дневно 

по 60 секунди) 

 

 

 

 

 

Месечно 

3 месеца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Наручилац сам бира термине у којима ће се рекламирати.  

 

Рок извршења услуге:       _  дана од дана пријема позива наручиоца. 

Услови плаћања: _____ дана од дана пријема рачуна (не дуже од 45). 

Контакт особа понуђача и 

телефон: 
 

                              
 

У вези предмета извршења набавке можете контактирати Предрага Стојадиновића, 

контакт телефон 066/8311212 или мејл javne.nabavke@ekonomski.rs 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број 

поступка набавке под којим је иста заведена код Наручиоца - М 15/2022. 

               Датум                                                                                    Понуђач  

   . 2022. год.                 
М.П.          ________________________                               

 

     (потпис овлашћеног лица) 

           

 
 


