
Broj: 4879-3 
 

О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е  

                                                          са техничким спецификацијама  

за набавку услуга - праћење дневних, штампаних и електронских медија са пратећим услугама 
за потребе Министарства спољних послова  

 
ПОНУДА БРОЈ:_______________ОД ________________ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  
СЕДИШТЕ:  
УЛИЦА И БРОЈ:  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
ПИБ:  
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ 

БАНКЕ 
 

КОНТАКТ ОСОБА: 

име и презиме, телефон,е-

mail адреса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 
бр. 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
опис и технички услови 

 
ЦЕНА без ПДВ-а  
на месечном нивоу 

ЦЕНА са ПДВ-ом на 
месечном нивоу 

 
1. 
 

Предмет набавке је Софтвер за праћење 
дневних, штампаних и електронских медија са 
пратећим услугама за потребе Министарства 
спољних послова РС  који обухвата:  
  
1.Праћење и клипирање штампаних и 
електронских медија из Србије   
2.Софтер са архивирањем у реалном времену у 
Министарство (база података трајно остаје у  
Министарству) са претраживачима + web база;  
5.Јутарњи извештаји о договреним темама из 
свих медија; 
8.Аларм рress clipping услугу као и подршку 
када је потребно хитно реаговати у кризним 
ситуацијама или испратити одређену акцију у 
свим медијима;  
Кључне речи које су предмет праћења: 
(Министарство спољних послова, Министар 
спољних послова, Иван Мркић, Амбасада, 
Амбасадор,...... ). Кључне речи се могу 
допуњавати од стране наручиоца клипинга  без 
мењања цене.  

  

         УКУПНО ЗА 12 МЕСЕЦИ 
  



  Понуђач који буде изабран за најповољнијег и коме буде издата наруџбеница за услуге 
предмета набавке, се обавезује да уз фактуру доставља наручиоцу и месечни извештај о 
извршеним услугама у месецу за који се испоставља рачун, потписан и оверен од стране 
одговорног лица понуђача. 
           

Критеријум за избор најповољније понуде по претходно испуњеним условима из 
обрасца понуде је најниже понуђена цена услуге. 

 
Укупна цена са свим зависним трошковима је:                  динара без ПДВ-а. 

 
Услови плаћања: 
 

Плаћање ће се вршити у једнаким месечним ратама, у року од 15 дана од дана уредно 
испостављене фактуре. 
 

Уплату извршити на рачун бр........................................који се води код банке .................................. 

 

Рок важења понуде износи _____________дана од дана отварања понуда. 
                                            (не може бити краћи од 30 дана) 
 
 

У __________________________                                                                        Потпис овлашћеног лица 
 

Дана:______________________ М.П. 
 


