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Јавна устанпва “Сппртскп рекреативни 
центар Ппдина“ Спкпбаоа 
Ул. Ратарска бб 
Спкпбаоа 
Брпј: I-59/2020-02 
Датум: 06.03.2020. гпдине 
 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ OПРЕМЕ ЗА ТЕРЕТАНУ ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ 
УСТАНПВЕ“ СППРТСКП РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА“ СПКПБАОА – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН 

НЕ ПРИМЕОУЈЕ, НАБАВКА 07/20 

 
Предмет набавке 07/20 су дпбра – набавка ппреме за теретану за пптребе Јавне устанпве „Сппртскп 
рекреативни центар Ппдина„ Спкпбаоа. 

Ппнуђаш је дужан да ппнуди јединишну и укупну цену дпбара са свим сегментима кпји се пднпсе на 
крајоу цену на адресу Нарушипца: Јавна устанпва “Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа, 
ул. Ратарска бб, Спкпбаоа, или путем имејла srcpodina@gmail.com . 

Рпк за дпстављаое ппнуда је пет дана пд дана пбјављиваоа дпкументације и ппзива на 
www.srcpodina.rs, пднпснп дп 12.03.2020. гпдине, дп 12:00 сати. 

Кпнтакт пспба: Мипдраг Илић, e-mail: srcpodina@gmail.com, Телефпн: 018/833-978. 

Рпк за закљушеое угпвпра је три дана пд сашиоаваоа извещтаја п избпру најппвпљније ппнуде. 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА, ППИС ДПБАРА И РПК ИСППРУКЕ 

Ред. 
бр. 

Назив дпбара Јединица мере Пквирне 
кпличине 

1. Сталак за шушао „Half rack“. Сталак мпра да буде пд 
кутијастих шелишних прпфила прпфила димензија 
80х80 дебљине зида минимум 3мм. Сталак мпра да 
има рупе дуж целе предое стране на кпјима се 
ппстављају наставци. На врху сталака мпра да се 
налази вратилп за згибпве. Сталак мпра у свпм 
кпмплету да има два мала „Ј hock-a“, два велика 
„Mighty angel Arms“ наставка. Наставци мпрају да 
буду кпмпатибилни са сталкпм и да имају 
мпгућнпст брзпг и лакпг ппдещаваоа. Димензије 
сталка су максималнп в*щ*д 250*122*90. Нпгице 
сталка мпрају да имају стппе пблпжене гумпм. 

Кпм.  1 

2. Сет наставака за леђа и руке. Наставци мпрају да 
имају радлпване или гумиране рукпхвате. На 
щипкама на кпјима је тп непхпднп мпрају да имају 
прстен кпји се ппмера какп би се смаоилп 
пптерећеое у зглпбпвима вежбаша (дпдаци ппд 
редним брпјевима 1 и 2). Сет мпра да садржи 

1 Ширпки паралелни хват за леђа  

Сет 1 
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2 ЕZ „W dodatak“ за руке и леђа 
3 Наставак за дпои кптур „Seated row“ 
4 Kанап за трицепс 
5 Трицепс прес дпдатак 
6 Шипка за кпмбинпвани хват 

3. Чишак наставак за нпжни зглпб за вежбе на сајли Пар 1 

4. Хексагпн бушица пд 7кг Пар 1 

5. Хексагпн бушица пд 12,5 кг Пар 1 

6. Хексагпн бушица пд 22,5 кг Пар 1 

7. Велика плимпијска щипка. Прпфесипнална 
плимпијска щипка тежине 20кг, дужине 218цм и 
нпсивпсти дп 450кг 

Кпм. 1 

8. Лептир жишани псигураши за плимпијску щипку Кпм. 4 

9. Сунђераста защтита за врат кпја се мпнтира на 
плимпијску щипку 

Кпм. 1 

10. Велики сет мини тубер гума, у сету мпра да се 
налазе гуме дебљине 0,5 мм -рпзе, 0,7мм-жута, 
1мм-зелена, 1,2мм-црвена и 1,5мм-плава. Дужина 
гуме 30цм. 

Сет 1 

11. Сет макси тубер гума. Црна јашине кап две зелене, 
наранчаста јашине кап две црвене, сива јашине кап 
две плаве. 

Сет 1 

12. „Тwister“, мащина за струк. Мащина је за 
прпфесипналну упптребу пд прпфила дебљине 
минимум 3мм. Твистер мпра да има прптивклизнп 
газищте на кпме мпра да се налазе два дпдатка 
„трна“ ф-50 за пптерећеое тегпвима. Димензије 
мащине минимум  в*щ*д  120*70*70 

Кпм. 1 

13.  „Sissy squat“ мащина. Мащина за шушао и 
трбущоаке. Мпра да дуде пд шелишних прпфила 
минималне дебљине 3мм. Димензије мащине су 
максимум в*щ*д  60*60*120. Мащина мпра да има 
мпгућнпст за ппдещаваое висине држаша за нпге и 
наслпна. 

Кпм. 1 

14 АB струоаша за трбущоаке Кпм. 1 

 
Ппнуђаш мпра да испуоава следеће услпве: 

- мпра да буде регистрпван кпд пдгпварајућег надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар (кап дпказ дпставити фптпкппију рещеоа издатпг пд надлежнпг пргана 
АПР – или пдгпварајућег регистра не старијег пд щест месеци); 

 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“ за пне 
ппнуђаше кпји испуоавају гпре наведене услпве. 

Ппнуђаш је дужан да сва ппрушена дпбра кпја су наведена у технишкпј спецификацији исппруши 
Нарушипцу највище пет дана пд дана упућиваоа Захтева за исппруку дпбара. 
Ппнуђач je дужан да за рачун Наручипца пбезбеди превпз за ппнуђена дпбра. 
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ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ ППРЕМЕ ЗА ТЕРЕТАНУ ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „СППРТСКП 
РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА“ СПКПБАОА – НАБАВКА 07/20 

Бр. Назив дпбара и ппис 
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Цена пп 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Укупнп 
ппнуђена 
цена у 
динарима 
без  ПДВ-а 

Укупнп 
ппнуђена 
цена у 
динарима са  
ПДВ-пм 

1. „Half rack“ Кпм.  1    

2. Сет наставака за леђа Сет 1    

3. Чишак наставак за нпжни 
зглпб за вежбе на сајли 

Пар 1    

4. Хексагпн бушица пд 7кг Пар 1    

5. Хексагпн бушица пд 12,5 кг Пар 1    

6. Хексагпн бушица пд 22,5 кг Пар 1    

7. Олимпијска щипка Кпм. 1    

8. Жишани псигураш Кпм. 4    

9. Сунђер защтита за врат Кпм. 1    

10 Мини тубер Сет 1    

11. Макси тубер Сет 1    

12 „Тwister“ Кпм. 1    

13. „Sissy squat“ Кпм. 1    

14. АB ппдлпга Кпм. 1    

УКУПНП:   
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив ппнуђача:  

Адреса ппнуђача: 
 

 

Матични брпј ппнуђача: 
 

 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке: 
 

 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра:  
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка ппреме за теретану за пптребе Јавне устанпве „Сппртскп 
рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа бр. 07/20 

 
Укупна цена без ПДВ-а:  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-пм: 

 

 
Рпк и нашин плаћаоа: 

 

Рпк важеоа ппнуде:  
(Не мпже бити краћи пд 30 дана) 

 

Рпк исппруке: 
(Не мпже бити дужи пд 5 дана пд дана слаоа захтева) 

 

                             
Датум:                                                                                                                      Ппнуђаш 

                                                                                  М.П. 

  _______________________                                                               __________________________        

 
Образац ппнуде Ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су ташни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде. 

 


