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Јавна устанпва "Сппртскп рекреативни центар 
Ппдина" Спкпбаоа 
Ул. Ратарска бб Спкпбаоа 
Брпј: I-58/2021-02 
Датум: 07.04.2021. гпдине 

 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ШТАМПЕ ЗА 
ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ"СППРТСКП РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

ППДИНА" СПКПБАОА – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ, НАБАВКА 12/21 

 
 

Предмет набавке 12/21 су услуге – набавка услуга щтампе за пптребе Јавне устанпве 
"Сппртскп рекреативни центар Ппдина "Спкпбаоа. 

 
Ппнуђаш је дужан да ппнуди јединишну и укупну цену услуга 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 . 
 

     Ппнуђаш мпра да испуоава следеће услпве: 
-  мпра да буде регистрпван кпд пдгпварајућег надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 

пдгпварајући регистар (кап дпказ дпставити фптпкппију решеоа издатпг пд надлежнпг 
пргана АПР – или пдгпварајућег регистра не старијег пд шест месеци); 
 

Рпк за дпстављаое ппнуда је пет дана пд дана пбјављиваоа дпкументације и ппзива на 
www.srcpodina.rs, пднпснп дп 12.04.2021. гпдине, дп 12:00 сати. 

 
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, e-mail: srcpodina@gmail.com, Телефпн: 018/833-978. 
Рпк за закљушеое угпвпра је три дана пд сашиоаваоа извещтаја п избпру најппвпљније 
ппнуде. 

 
 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ШТАМПЕ  

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

mailto:tenderi@otks.org.rs
http://www.srcpodina.rs/
mailto:tenderi@otks.org.rs
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2) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

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 исппруку дпбара: 
(Не мпже бити дужи пд 3 дана пд дана пријема Захтева 
наручипца за исппрукпм) 

 

Местп исппруке дпбара: Јавна устанпва „Сппртскп 
рекреативни центар Ппдина“ 

 

 
 
 
 
 

 
Ред 
брпј 

Назив материјала Опис 
услуге 

Јединица 
Мере 

Оквирне 
кплишине 

 
 
 
 

1. 

Улазнице Аква 
парк „Ппдина“, 
серије „А“, „Б“, 
„Ц“ „Д“ „Е“ 
„Ф“ „Г“ и „Х“ 

Дизајн 8 разлишите врсте улазница према захтеву 
нарушипца, димензије 15x8 цм, једнпстрани 
кплпр 4/0, перфпрација на две ппзиције, 
нумерација на три ппзиције. Спајаое 
лајмпваоем, 100 улазница у блпку. материјал: 
115 гр кунстдрук сјајни. 

Кпм. А – 30000 
Б – 20000 
Ц – 10000 

 Д – 10000 
 Е – 500 

 
 
 
 
 

 
2. 

Памучне мајице 
беле, штампа 1 
бпја, 2 ппзиције 

Мајица бела, кратак рукав, 100% шещљани памук, 
минимум 150г/м2. Мущки мпдел – стандардни 
„Т“ крпј, женски мпдел струкирана мајица са 
пплурукавпм. Расппн велишина за мущки мпдел 
XS-3XL, за женски мпдел S-XL. Штампа мајица у 
једнпј бпји на две ппзиције (напред ≈ 20х30цм, 
леђа ≈ 20х30 цм). Дизајн према захтеву 
нарушипца. 

Кпм. 200 

 
 
 
 
 

 
3. 

Памучне мајице у 
бпји, штампа 1 
бпја, 2 ппзиције 

Мајица у бпји (избпр вище бпја), кратак рукав, 
100% шещљани памук, минимум 150г/м2. Мущки 
мпдел – стандардни „Т“ крпј, женски мпдел 
струкирана мајица са пплурукавпм. Расппн 
велишина за мущки мпдел XS-3XL, за женски 
мпдел S-XL. Штампа мајица у једнпј бпји на две 
ппзиције (напред ≈ 5х4цм, леђа ≈ 20х30 цм). 
Дизајн према захтеву нарушипца. 

Кпм.     200 

 
 
 

4. 

Перспнализпване 
диплпме и 
захвалнице, 5 
група (за 5 
дпгађаја) 

Дизајн према захтеву нарушипца, свака диплпма 
са уписаним именпм лица или прганизације кпје 
дпбија диплпму/захвалницу. Фпрмат А-4 210х 
297цм, материјал кунстдрук 300 гр, мат. Штампа: 
пун једнпстрани кплпр 4/0. 

Кпм. 100 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
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5. 

ИД картице 
Перспнализпван е 
са ппдацима и 
фптпграфијпм 

Дизајн према захтеву нарушипца, впдпптппрни 
улпжак за ИД картицу са флупресцентнпм 
тракицпм пд пплиестера. Димензија 13,4х8,3х0.6 

Кпм.  

70 

 
 
 
6. 

Качкети 6 панела, систем за затезаое са задое стране, 
материјал 100% памук, бпја према захтеву 
нарушипца. Штампа у једнпј бпји, на једнпј 
ппзицији. Димензије натписа ≈ 5х4цм. Дизајн 
према захтеву нарушипца. 

Кпм.  
50 

 
 
 
7. 

Плакати Штампа прпмптивних плаката. Димензије: А3 - 
420 x 297 мм Офсет бели 80 гр папир. 
Штампа: 1/0 једнпстрана у бпји щтампа. 
Десет разлишитих дизајна пп захтеву Нарушипца. 

Кпм. 50 

 
 
 
8. 

Плакати Штампа прпмптивних плаката. Димензије: А2 - 
420 x 594 мм Офсет бели 80 гр папир. 
Штампа: 1/0 једнпстрана у бпји щтампа. 
Десет разлишитих дизајна пп захтеву Нарушипца. 

Кпм. 20 

 
 
9. 

Хемијске плпвке Дизајн према захтеву нарушипц, щтампа у вище 
бпја, бпја тела црна, танак траг писаоа у 
плавпј бпји. минималних димензија 15,2х1,4х1,4 
цм.  – „Zeta 14.141“ или еквивалент 
 

Koм. 20 

 
 
 
 
10. 

Хемијске плпвке Дизајн према захтеву нарушипца, материјал: 
пластика, щтампа у вище бпја, бпја тела „киви“ 
зелена, танак траг писаоа у 
плавпј бпји. минималних димензија ф 1х14 цм – 
„Balzac C // 10.163“ или еквивалент 
  

Кпм. 100 

11. Хемијске плпвке Дизајн према захтеву нарушипца, материјал: 
пластика, щтампа у вище бпја, бпја тела „киви“ 
зелена, танак траг писаоа у 
плавпј бпји. минималних димензија ф 1х13.8 цм 
– „Colibri 10.087“ или еквивалент 
 

Кпм. 100 

12. Хемијске плпвке Дизајн према захтеву нарушипца, материјал: 
пластика, щтампа у вище бпја, бпја тела плава, 
танак траг писаоа у 
плавпј бпји. минималних димензија ф 1х13.8 цм 
– „Colibri 10.087“ или еквивалент 
 

Кпм. 100 

 
 
13. 

Хемијске плпвке Дизајн према захтеву нарушипца, материјал: 
пластика, щтампа у вище бпја, бпја тела зелена, 
танак траг писаоа у 
плавпј бпји. минималних димензија ф 0.9х14.2 
цм – „Winning 2001 // 10.031“ или еквивалент 
 

Кпм. 100 

14. Хемијске плпвке Дизајн према захтеву нарушипца, материјал: 
пластика, щтампа у вище бпја, бпја плава, танак 
траг писаоа у 
плавпј бпји. минималних димензија ф 0.9х14.2 
цм – „Winning 2001 // 10.031“ или еквивалент 

Koм. 100 
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15. 

Рпкпвник Коижни блпк: бели пфсет папир 80 гр/м², 240 
страна. Димензије: Б5 фпрмат (17,3х24,5 цм). 
Материјал за пблагаое кприце: винил папир. 
Штампа: дигитална. 

Кпм.  
30 

 
16. 

Самплепљива 
налепница 

Самплепљива ПВЦ налепница А4 фпрмaт Кпм.  
10 

 
17. 

Самплепљива 
налепница 

Самплепљива ПВЦ налепница А5 фпрмaт Кпм. 10 

 
18. 

Брендирани 
блпкчић 

Блпк димензија 80x80mm, без кприца пд 80g 
пfset 
папира, 50 страна, щтампа у једнпј бпји на свакпј 
страни, спајаое лајмпваоем 

Кпм. 100 

 
19. 

Бипразградива 
кеса 

Бипразградива кеса пд пплипрппилена 
димензија 33х41 Ппли еквивалент. Штампа у 
једнпј бпји, дизајн према захтеву Нарушипца. 

Кпм. 100 

 
20. 

Календар стпни Тринаест листпва, месешни, ппвез метална 
спирала, папир кунсдрук 170 гр. Фпрмат 22,5x3 
цм. Фптпграфије прибавља Нарушилац. „Custom“ 
календар. 

Кпм. 100 

 
21. 
 

Пзнаке за Аква 
парк: 
1. 1,5*0,4m – 2 
кпм, 
2. 0,3*0,2м – 5 
кпм, 
3. 0,35*0,12м – 
6 кпм, 4. 
0,35*0,12м – 
3 кпм, 
5. 0,45*0,35м – 
2 кпм, 
6.1м*0,25м – 5 
кпм, 
7. 0,3*0,35м – 10 
кпм. 
8. 0,45*0,55м – 5 
кпм. 

Дизајн према захтеву нарушипца. Материјал: 
Forex плпша, дебљина 0,5 цм, бпја плпше бела. 
Брендираое: ПВЦ налепница, прекп целе ппврщ 
ине, пун кплпр, са једне стране табле. 

Кпм. 38  

22. Привезак за 
кључеве 

Дизајн према захтеву нарушипца. Материјал: 
дрвп, димензије ф 4х0,8цм, ласерска гравура – 
„Woody 33.145.71“или еквивалент. 

Кпм. 50 

23. Привезак за 
кључеве 

Дизајн према захтеву нарушипца. Плутајући 
привезак за кљушеве пд ева пене, димензија 
7.4х4х1,1 цм. „Bova 33.121“ или еквивалент. 

Кпм. 50 

24. Фасцикле А4 Дизајн према захтеву нарушипца. Фасцикла са 
чеппм на преклпп и прпрезпм за визит карту, у 
фасциклу треба да стане 40 страна А4 фпрмата. 
Материјал: кунстдрук 300гр, щтампа пун кплпр 

Кпм. 50 
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сппља, 4/0, пластификација сјајна 1/0, 

25. Фптп тапета  ПВЦ самплепљива фптп тапета, дизајн према 
захтеву нарушипца. Ппнуђаш је дужан да у цену 
урашуна и уградоу фптп тапете. 

М2 10 

26. Штампа А4 
фпрмата 

Једнпбпјна щтампа А4 фпрмата на јакни пд 100% 
пплиестера, дизајн према захтеву нарушипца. 

Кпм 15 

27. Флупресцентна 
мајица 

Мајица 150гр/м2, щивена са пбе стртране, дупли 
щтеппви на рукавима и дну, пјашана тракпм дуж 
рамена и врата. Састав 65% пплиестер, 35% 
памук. 
Расппн велишина за мущки мпдел 
XS-3XL, за женски мпдел S-XL. Штампа мајица у 
једнпј бпји једна ппзиција ппзиције напред  
20х30цм. Дизајн према захтеву 
нарушипца. 

Кпм 30 
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

Редни 
брпј 

 

Назив материјала      

Јед
и

н
и

ц
а м

ер
е 

 
Кплишине 

 
Цена пп 

јединици без 
ПДВ 

 

Укупна 
цена  

Без ПДВ 

 

Укупна цена  
са ПДВ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

Улазнице Аква парк „Ппдина“, 
серије „А“, „Б“, „Ц“ „Д“ „Е“ „Ф“ 
„Г“ и „Х“ 

Кпм. А – 30000 
Б –20000 
Ц – 10000 
Д – 10000 
Е – 500 

   

 
 

2. 

Памучне мајице беле, штампа 
1 бпја, 2 ппзиције 

Кпм. 200    

 
 
 
 

 
3. 

Памучне мајице у бпји, 
штампа 1 бпја, 2 ппзиције 

Кпм.       200    

 
4. 

Перспнализпване диплпме и 
захвалнице, 7 група (за 7 
дпгађаја) 

Кпм. 100    

 
 

5. 

ИД картице 
Перспнализпване са ппдацима и 
фптпграфијпм 

Кпм.  

70 
   

 
6. 

Качкети Кпм. 50    

7. Плакати Кпм. 50    
8. Плакати Кпм. 20    

 
9. 

Хемијске плпвке Кпм. 20    

 
10. 

Хемијске плпвке Кпм. 100    

11. Хемијске плпвке Кпм. 100    

12. Хемијске плпвке Кпм. 100    

13. Хемијске плпвке Кпм. 100    

14. Хемијске плпвке Кпм. 100    

15. Рпкпвник Кпм.  
30 
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16. Самплепљива налепница Кпм. 10    

17. Самплепљива налепница Кпм. 10    

18. Брендирани блпкчић Кпм. 100    

19. Бипразградива кеса Кпм. 100    
20. Календар стпни Кпм. 100    
21. Пзнаке за Аква парк Кпм. 38    
 1. 1,5*0,4m Кпм. 2    

2. 0,3*0,2м Кпм. 5    

3. 0,35*0,12м Кпм. 6    

4. 0,35*0,12м Кпм. 3    

5. 0,45*0,35м Кпм. 2    

6.1м*0,25м Кпм. 5    
7. 0,3*0,35м Кпм. 10    
8. 0,45*0,55м Кпм. 5    

22. Привезак за кључеве - дрвп Кпм. 50    

23. Привезак за кључеве - ева пена Кпм. 50    

24. Фаскицле А4 Кпм. 100    

25. Фптп тапета са уградопм М2 10    

26. Флупресцентна мајица Кпм. 30    

27. А4 штампа Кпм 15    

 
 
 
 

УКУПНП: 

   

                 

 

       Датум:   Ппнуђаш: 

М.П. 

 

 

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