
Jaвна установа „Спортско рекреативни 

центар Подина“ Сокобања 

Ул. Ратарска бб Сокобања 

Број: I-60/2023-02 

27.03.2023. год. 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СНИМАЊА 

И ФОТОГРАФИСАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР ПОДИНА СОКОБАЊА“ – НАБАВКА бр. 08/23 

 

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком 

спецификацијом. 

Наручилац ће код понуђача услуге поручивати сукцесивно у складу са својим 

потребама, по сачињавању Извештаја о најповољнијој понуди. 

Предмет набавке 08/23 су услуге – Услуге фотографисања и снимања. 

Пружене услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца и у складу са детаљном 

техничком спецификацијом. 

Понуђaч је дужан да понуди укупну цену услуга са свим сегментима који се односе крајњу 

цену на адресу Наручиоца: 

Jaвна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, ул. Ратарска. бб 

Сокобања,     или путем имејла: srcpodina@gmail.com  

  

Рок за достављање понуда је 31.03.2023. године, до 12:00 сати. 

 

Контакт особа: Милан Миленковић, е-mail адреса: srcpodina@gmail.com  

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГЕ И 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

Предмет набавке је снимање са земље и из ваздуха и фотографисање манифестација и 

догађаја које организује Јавна установа „Спортско рекреативни центар“ Подина,  а по 

потребе и друге манифестације на којима је Јавна установа „Спортско рекреативни 

центар“ Подина су организатор. 

 

 

Ангажовање Извршиоца ће се обављати по упућеном захтеву Наручиоца путем имејла, за 

снимање конкретног догађаја или манифестације.

mailto:srcpodina@gmail.com
mailto:srcpodina@gmail.com


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СНИМАЊА И ФОТОГРАФИСАЊА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА 

СОКОБАЊА“ – НАБАВКА бр. 08/23 

 

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:  

 
 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-пм:  

Рпк и начин плаћаоа: 
(Ппнуђачу није дпзвпљенп да тражи аванс. Плаћаое ће се 
вршити сукцесивнп, у складу са извршеним услугама). 

 

Рпк важеоа ппнуде: 

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рпк извршеоа услуге: 

31.12.2023. 

 

Местп и начин извршеоа услуга: Пп захтеву Наручипца 



ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
Бр. Назив добра - услуге и Јединица Количине Јединична Укупно Укупно 

 опис мере  цена у понуђена понуђена цена 
    динарима цена у у динарима са 
    без ПДВ динарима ПДВ-ом 
     без ПДВ-а  

1. Снимаое видеп клипа за 
друштвене мреже у 

трајаоу пд максимум 1 
мин, фптпграфисаое и 

дпстављаое материјала у 
пунпј резплуцији. 

Обавеза ппнуђача је да 
дпстави видеп материјал 

истпг дана. 

Кпм 4    

2. Снимаое и сликаое из 
ваздуха и са земље, 

мпнтажа видеп клипа у 
трајаоу пд миниму 1 
мин. и дпстављаое 

видеп клипа истпг дана и 
мпнтажа снимка у 

трајаоу пд миниимум 3 
минута. Фптпграфисаое 

манифестације из два 
угла и дпстављаое 
пбрађенпг видеп 

материјала у рпку пд 
максимум 3 дана. 

Кпм 5    

 
УКУПНО: 

   

 
 

 
Датум Ппнуђач 

 


