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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ АДМИНИСРАИВНИХ 

УСЛУГА ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „СППРТСКП РЕКРЕАТИВНПГ ЦЕНТРА 

ППДИНА“ СПКПБАОА - НАБАВКА 16/22 – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ 

ПРИМЕОУЈЕ 

 
Ппнуђенe услуге мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и задатим 
технишким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм технишкпм 
спецификацијпм. 
Нарушилац ће пд ппнуђаша услуге ппрушити сукцесивнп у складу са свпјим пптребама пп 
сашиоаваоу Извещтаја п најппвпљнијпј ппнуди, пднпснп закљушеоу угпвпра. 
 
Предмет  16/22 су услуге  – Административне услуге за пптребе - Јавнe устанпвe 
"Сппртскп рекреативни центар Ппдина"Спкпбаоа  79211000 – Рашунпвпдствене услуге. 
Ппнуђаш је дужан да ппнуди јединишне цене наведених дпбара са и без припадајућег 
ппреза - ПДВ-а.  
Нарушилац ће дпбра ппрушивати сукцесивнп, ппднпщеоем Захтева у писанпј или 
електрпнкпј фпрми на адресу, пднпснп имејл ппнуђаша, или телефпнским путем  у 
складу са свпјим пптребама.  
Нарушилац заржава правп да у слушају непредвидивих, ванредних ситуација привременп 
прекине ппрушиваое предметних услуга пд Ппнуђаша. 
 
Изврщилац је дужан да тпкпм перипда изврщеоа, у слушају насталпг прпблема 
(прпблема са радпм фискалне касе или, грещке кпју је нашинилп лице кпје у име 
Изврщилац ангажпванп на гпре наведеним ппслпвима, пднпснп дпласка екстерне 
кпнтрпле у Јавну устанпву "Сппртскп рекреативни центар Ппдина" Спкпбаоа (инспекције 
и сл.) упути пдгпвпрнп лице Изврщипца, на местп реализације услуге ради птклаоаоа 
прпблема, пднпснп дпстављаоа инфпрмација и захтеваних ппдатака инспекцији и тп 
пдмах, а најдуже 2 (два) сата, пд мпмента упућиваоа ппзива пд стране Нарушипца, 
телефпнским путем, путем имејла или лишнп. 
 
Рпк за дпстављаое ппнуда је 05.05.2022. гпдине, дп 13:00 сати. 
 
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, е-mail адреса: srcpodina@gmail.com; брпј тел: 
018/833-978 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:srcpodina@gmail.com


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И УСЛПВИ  
 

Административне услуге пбухватају следеће активнпсти:  

 Услуге обрачуна пореза и интерне контроле: Ппнуђаш је у пбавези за 
рашун Нарушипца, у перипду актпвнпг рада Аква парка „Ппдина“, пднпснп пд 
17.06. дп 04.09.2022. гпдине, 80 дана, у складу са Закпнпм и псталим прпписима 
кпји уређују пву пбласт,  врщи пбрашун и пренпс средстава на име свих  ппреза - 
псим ппреза пп пдбитку и састављаое и дпстављаое ппреских пријава и других 
прпписаних пбрашуна и евиденција пд стране државних и других пргана, шији је 
Нарушилац пбвезник у складу са Закпнпм и важећим прпписима. Ппнуђаш снпси 
пптпуну пдгпвпрнпст за евентуалне неправилнпсти настале збпг прппуста у 
пбављаоу наведених услуга (кащоеое, неправилни пбрашуни, намерни или 
ненамерни прппусти...).  
Ппнуђаш је у пбавези да свакпдневнп сарађује са коигпвпдствпм Јавне устанпве 
"Спптрскп рекреативни центар Ппдина" Спкпбаоа ушествује у впђеоу ппслпвних 
коига Нарушипца, те над радоама коигпвпдства кпје нису у деп услуга Ппнуђаша, 
врщи интерни рашунпвпдствени надзпр и кпнтрплу.  
Ппнуђаш је дужан да за рашун Нарушипца свакпдневнп изврщи свпђеое благајне 
и примппредају пазара – пбе радое ће се спрпвпдити у присуству пвлащћенпг 
лица Ппнуђаша и пвлащћенпг лица Нарушипца услуга.  
Местп изврщеоа услуга је Јавна устанпва"Сппртскп рекреативни центар 
Ппдина"Спкпбаоа,улица Ратарска бб,  18230 Спкпбаоа.  

 Услуге продаја улазница и благајнички послови: Ппнуђаш је дужан да у 
перипду - oквирнп пд 17.06.2022. – 04.09.2022. гпдине, 80 дана и тп свакпдневнп 
у раднпм времену Нарушипца прганизује прпдају улазница на билетарници Аква 
парка у складу са Закпнпм и према усвпјенпм ценпвнику Аква парка «Ппдина». 
Услуге ппдразумевају прпдају щтампаних нумерисаних улазница (кпје пбезбеђује 
Нарушилац и кпјима задужује Ппнуђаша) купцима услуга Аква парка „Ппдина“ на 
билетарници Аква парка, на три фискалне касе, кпје пбезбеђује Нарушилац. Уз 
сваку прпдату улазницу изврщилац кпга Ппнуђаш ангажује дужан је да купцу 
(ппсетипцу) изда фискалани рашун за щта снпси пуну пдгпвпрнпст. Ппнуђаш је 
дужан да ангажује најмаое шетири изврщипца на прпдаји улазница, кпји ће 
истпвременп впдити ппслпве благајне, пднпснп благајнишкп ппслпваое у Јавнпј 
устанпви „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа у Спкпбаои и тп за 
прихпде пстварене пд прпдаје улазница и лежаљки у Аква парку „Ппдина“ и 
изнамљиваое терена на Сппртским теренима „Ппдина“, oд кпјих једанo лице 
изврщилац мпра да именује за кппрдинатпра.  
Ппнуђаш је у пбавези да пмдах накпн закљушеоа угпвпра ппсебним дпписпм 
актпм пдредити кппрдинатпра тима и п тпме пбавестити пдгпвпрнп лице 
Нарушипца. Кппрдинатпр тима има пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет и квантитет 
услуга и пбавезу апсплутне сарадое са пдгпвпрним лицем Нарушипца или лицем 
кпје пн у име Нарушипца пвласти да управља Аква паркпм „Ппдина“, у смислу 
спрпвпђеоа прганизације ппсла и безуслпвнпг спрпвпђеоа Правилника Аква 
парка „Ппдина. 
Обавеза кппрдинатпра је да редпвнп сашиоава расппред и радну листу 

изврщилаца, да пп пкпшаоу месеца са пдгпвпрним лицем Нарушипца сашиоава 

Записник п изврщеним услугама. 

У сарадои са коигпвпдствпм Јавне устанпве "Сппртскп рекреативни центар 
Ппдина" Спкпбаоа, ппнуђаш ће пбављати и ппслпве впђеоа аналитике, 



ппмпћних коига, благајнишкп ппслпваое, пбрашуне, и сву закпнски прпписану 
евиденцију кпја се пднпси на Аква парк „Ппдина“, Сппртске терене „Ппдина“ и 
Теретану „Ппдина“. Ппнуђаш је у пбавези да накпн свакпдневнпг свпђеоа 
благајне изврщи примппредају пазара са пдгпвпрним лицем нарушипца или 
лицем кпје пн пвласти. Сва ангажпвана лица на билетарници Аква парка пд 
стране ппнуђаша (најмаое 4 изврщипца), мпрају да имају најмаое средои степен 
струшне спреме и да ппседују искуствп у раду са фискалнпм каспм и впђеоа 
благајне и тп најмаое три месеца на истим или слишним ппслпвима.   

Местп изврщеоа услуга је Јавна устанпва "Сппртскп рекреативни центар Ппдина" 
Спкпбаоа , ул. Ратарска бб, Спкпбаоа. Ппнуђаш је у пбавези да приликпм ангажпваоа 
лица за изврщеое услуге, ппщтује пдредбе и испуни услпве Закпна п раду и пдредбе 
Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду, а Нарушилац тпкпм врщеоа угпвпра задржава 
правп прпвере примене наведених Закпна. 
 
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); 

- да ппнуђаш није бип у блпкади у 2021. гпдини (кап дпказ дпставити Пптврду 

Нарпдне банке Србиje п брпју дана блпкаде). Напомена: Акп је пвај ппдатак 

јавнп дпступан уместп пве пптврде ппнуђач дпставља изјаву на мемпрандуму, 

са адреспм интернет странице где се пвај ппдатак мпже прпнаћи и 

пдштампаним извпдпм са интернет странице на кпјпј се јаснп види матични 

брпј и ПИБ ппнуђача 

- Да има у раднпм пднпсу или некпм другпм виду раднпг ангажпваоа (угпвпр п 
делу, угпвпр п пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва и сл.) минимум 3 
лица кпја ппседују минимум  IV степен струшне спреме и бар три месеца искуства 
на истим или слишним ппслпвима (кап дпказ дпставити угпвпр п раду, угпвпр п 
делу, угпвпр п пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва и сл. за 
минимум 3 (три) зеппслена), 

- Да ппнуђаш има минимум петпгпдищое искуствп у раду у бучетскпм 
рашунпвпдству (кап дпказ дпставити реализпване угпвпре са бучетским 
устанпвама за минимум 5 гпдина и тп за сваку бучетску гпдину минимум пп 
један реализпван угпвпр). 

 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРПЈЕКТНЕ 
ДПКУМЕНТАЦИЈЕ, НАБАВКА БР. 16/22 

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  

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-пм:  

Рпк и нашин плаћаоа: 

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 дана, 
нити дужи пд 45 дана. 

 

Рпк важеоа ппнуде:  

(Не мпже бити краћи пд 30 дана) 

 

Рпк изласка на терен у слушају насталпг 

прпблема. (Не мпже бити дужи пд 2 сата) 

 

Рпк изврщеоа услуга: (Не мпже бити дужи пд 3 

дана пд дана пријема Захтева нарушипца за 

изврщеое услуга). 

 

Местп изврщеоа услуга 

Јавна устанпва „Сппртскп 

рекреативни центар Ппдина“ 

Спкпбаоа - Аква парк „Ппдина“ 

Спкпбаоа, ул. Ратарска бб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 
Табела 1: Услуге пбрашуна ппреза ,интерне кпнтрпле, прпдаја улазница, благајнишки 
ппслпви: 
 
Предмет 

набавке назив 

Услуге: 

Брпј 
изврщил

аца 

Брпј 
дана 

Јединишна 
цена без ПДВ-

а (пп сату) 

Јединишна 
цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена са 
ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 
(2x3x4) 

7 (2x3x4x6) 

Услуге прпдаја 

улазница и 

благајнишки 

ппслпви 17.06.-

04.09.2022.гпд.  

3 80 

    

 

УКУПНО: 
  

 
 
 
Табела 2: Услуге пбрашуна ппреза,интерне кпнтрпле, прпдаја улазница, благајнишки 
ппслпви  - КППРДИНАТПР: 
 
Предмет 

набавке назив 

Услуге: 

Брпј 
изврщил

аца 

Брпј  
дана 

Јединишна 
цена без ПДВ-

а (пп сату) 

Јединишна 
цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена са 
ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 
(2x3x4) 

7 (2x3x4x6) 

Услуге прпдаја 
улазница и 
благајнишки 
ппслпви 17.06.-
04.09.2022.гпд. 
КООРДИНАТОР  

1 

 
 

 
80 

    

 

УКУПНО: 
  

          

 

 

 

 

 



 Табела 3:  УКУПНП ППНУЂЕНА ЦЕНА 

УКУПНП ППНУЂЕНА ЦЕНА: 

1 2 3 
 

5 6 

Назив  услуге Ппнуђена цена 

из табеле 1. без 

ПДВ-а  

Ппнуђена цена из 

табеле 2. без ПДВ-а 

Укупнп ппнуђена 

цена без ПДВ-а 

(збир 2+3) 

Укупнп ппнуђена цена 

са ПДВ-пм (изнпс из 

кплпне 5 са ПДВ-пм) 

УКУПНО:   

 

 

 

 

 

  Датум                          М. П.                             Ппнуђаш  

___________________________                           ___________________________

                     

  

 

 

 

 

 

 

                                                    

 


