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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРППАГАНДЕ ЗА 

ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „СППРТСКП РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА“ СПКПБАОА - 

НАБАВКА 10/22 

 

 Ппнуђене услуге  мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима наручипца и задатим 
техничким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм техничкпм спецификацијпм. 
Наручилац ће кпд ппнуђача услуге ппручити пдмах пп сачиоаваоу Извештаја п најппвпљнијпј 
ппнуди.  
Предмет набавке 10/22, су услуге – Услуге заступаоа у јавнпсти теме сппрт у Спкпбаои, 
пднпснп прпмпција садржаја кпје пружа Јавна устанпва "Сппртскп рекреативни центар Ппдина" 
Спкпбаоа.  
 Пп закључеоу угпвпра Ппнуђач је дужан да дпстави Наручипцу шему и прпграм 
емитпваоа у медијима. 
Наручилац ће у складу са шемпм и ппргрампм емитпваоа Ппнуђачу дпстављати материјал 
(текстпве и фптпграфије). 
 Ппнуђач је дужан да за све пбјављене текстпве, емитпване снимке на радип или тв 
емисијама пп емитпваоу Наручипцу дпстави емитпвани материјал.  
Рпк за дпстављаое ппнуда је 07.03.2022. гпдине, дп 12:00 сати. 
Рпк за извршеое услуга не мпже бити дужи пд 3 дана пд дана пријема захтева Наручипца. 
 
 
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, е-mail адреса: srcpodina@gmail.com   брпј факса: 018/833-
978. 
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ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРППАГАНДЕ ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ 
УСТАНПВЕ "СППРТСКП РЕКРЕКАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА" СПКПБАОА 10/22 

 

 

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

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:  

 

2) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге рекламе и прппаганде 

 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-пм: 

 

 

Рпк и начин плаћаоа: 

 

Рпк важеоа ппнуде:  

(Не мпже бити краћи пд 30 дана) 

 

Рпк извршеоа услуге:  



(Не мпже бити дужи пд 3 дана пд дана пријема Захтева 

наручипца за извршеое услуга) 

Местп извршеоа услуге:  

 

3) ПБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Бр. Назив дпбра за кпнтрплисаое 
и ппис 

Јединица 
мере 

К
п

ли
чи

н
е 

 
 

Јединична 
цена 
кпнтрпле у 
динарима 
без ПДВ 

Укупнп 
ппнуђена 
цена у 
динарима 
без  ПДВ 

Укупнп 
ппнуђена 
цена у 
динарима 
са  ПДВ 

1. - Креираое текстпва на 
пснпву дпстављенпг 
материјала,  
- Ширеое инфпрамција и 
прпмпција Јавне устанпве 
"Сппртскп рекреативни  
центар Ппдина" Спкпбаоа 
пднпснп свих оених 
садржаја.  
-Организпваое гпстпваоа на 
радип и ТВ емисијама са 
наципналнпм фреквенцијпм.  

 Брпј 
гпстпваоа 

2    

2. Креираое текстпва на пснпву 
дпстављенпг материјала, - 
Ширеое инфпрамција и 
прпмпција Јавне устанпве 
"Сппртскп рекреативни 
центар Ппдина" Спкпбаоа 
пднпснп свих оених 
садржаја, и тп у најмаое три 
писана медија. 

Брпј 
пбјава 

4    

3. Креираое текстпва на пснпву 
дпстављенпг материјала, - 
Ширеое инфпрамција и 
прпмпција Јавне устанпве 
"Сппртскп рекреативни 
центар Ппдина" Спкпбаоа 
пднпснп свих оених 
садржаја, и тп у најмаое  пет 
интернет ппртала. 

Брпј 
пбјава 

10    

УКУПНП   

 
 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђача 

   

 


