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Туристичка организација Сокобања 
Ул. Трг Ослобођења, бр. 2 
Сокобања 
Број 01-43/2023-2 
Датум: 27.01.2023. год. 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА НАБАВКУ 

УСЛУГА ПРОМОЦИЈЕ СОКОБАЊЕ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА У СРБИЈИ, БУГАРСКОЈ И 

СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ – Набавка 06/23 

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 поручити одмах по сачињавању Извештаја о 
најповољнијој понуди и закључењу уговора.  
Предмет истраживања тржишта – Промотивне услуге у штампаним медијима у  Србији, 
Бугарској и Северној Македонији. 
Набавка подразумева набавку услуга – уређивања, припремања и пласирања 
(објављивањa) промотивних порука (промо текстова, фотографија) за потребе 
Туристичке организације Сокобања у штампаним издањима медија у Србији, Бугарској 
и Северној Македонији, а у складу са доле наведеним количинама, термином и описом 
из техничке спецификације. Набавка подразумева објављивање наведених врста 
информација и формата, а које се односе на промоцију Сокобање као туристичке 
дестинације у специјализованим и осталим штампаним медијима у Србији, Бугарској и 
Северној Македонији.   
Количина и врста услуга дате су оквирно. Наручилац задржава право да не наручи све 
побројане услуге из Техничке спецификације, већ да наручи оне јединице из понуде које 
су у складу са његовим тренутним потребама и висином средстава опредељеним 
Финансијским планом Наручиоца за 2023. годину.  
 

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

ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

 

Предмет овог истраживања су Промотивне услуге у водећим штампаним медијима у Србији, 
Бугарској и Северној Македонији за потребе Туристичке организације Сокобања у количини, 
терминима  и квалитету описаном у табели (2) која следи:  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПРОМОЦИЈЕ СОКОБАЊЕ У ШТАМПАНИМ 

МЕДИЈИМА У СРБИЈИ,  БУГАРСКОЈ И СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ – НАБАВКА бр. 06/23 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

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:  

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  Промотивне услуге у штампаним медијима у  Србији, 
Бугарској и Северној Македонији. 
Укупна цена без ПДВ-а:   

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања: Понуђач може потраживати аванс у 

висини до 100 

% од укупне цене. У случају не потраживања аванса коначно 

плаћање извршиће се најмање осам дана од дана 

достављања исправног рачуна и записника верификованог од 

стране овлашћеног лица Научиоца о испорученим добрима, 

не краћем од 8 и не дужем од 45 дана. 

 

Рок важења понуде:  

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок извршења услуге: 31.05.2023. године 

Место извршења услуге:  Штампани медији у Србији, Бугарској 

и Северној Македонији 
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Табела 2: 
 

Промотивне услуге у штампаним медијима  
 1 2 3 4 5 6 

Рб. Штампани 
медији 

Опис услуге и трајање:  Кол: Јединична 
цена без 
ПДВ 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

ШТАМПАНИ МЕДИЈИ СРБИЈА 

1. 
City Magazine 

1/4 страна у пуном 
колору текст и 
фотографије 

1Х 
Месечно 
(април) 

   

2. 
Hello 

1/3 стране у пуном 
колору текст и 
фотографије 

1Х 
Месечно 
(април) 

   

3. 
Gloria 

1/3 стране у пуном 
колору текст и 
фотографије 

1Х 
Месечно 
(април) 

   

ШТАМПАНИ МЕДИЈИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

4. 
 Убавина и 
здравје  

1/1 страна у пуном 
колору текст и 
фотографије 

1Х 
Месечно 
(април) 

   

5. 
Скопско ехо  

1/2 стране у пуном 
колору текст и 
фотографије 

2Х 
Месечно 
(април) 

   

6. 
Македноско 
ехо  

1/2 стране у пуном 
колору текст и 
фотографије 

2Х 
Месечно 
(април) 

   

ШТАМПАНИ МЕДИЈИ БУГАРСКА 

7. 
Cosmopolitan 

1/3 стране у пуном 
колору текст и 
фотографије 

1Х 
Месечно 
(април) 

   

8. 
Telegraf 

1/3 стране у пуном 
колору текст и 
фотографије 

1Х 
Дневно 
(Април) 

   

УКУПНО:   
 

   

 
Рок за извршење услуга је 31.05.2023. године.  
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 
набавке; 

• у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 
набавке; 

• у колону 6. уписати укупну цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако 
што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 


