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СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  
Параћин, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 
Дана: 06.09.2021 гпд. 
П а р а ћ и н 
 

 
 

Захтев за дпстављаое ппнуда за ЈН бр. 11/2021 за 

НАБАВКУ MAЈИЦА СА КРАТКИМ РУКАВИМА 

 
 

Ппщтпвани, 
 
  Ппзивамп Вас да за нарушипца Сппртски савез ппщтине Параћин, дпставите најкасније дп 
10.09.2021 гпд. дп 12:00 шаспва, ппнуду за Набавку мајица са кратким рукпавима, а у складу са 
шл.27.став 1.) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради п набавци исппд прагпва дп кпјих се 
закпн не примеоује.   
   

Пппуоене пбрасце тражене пвим Захтевпм за дпстављаоем ппнуда мпжете да дпставите 
на један пд следећих нашина: 

- пппуоене и скениране на е-маил: daca.ssop@gmail.com 
- пппуоене и дпстављене неппсреднп у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза  
  ппщтине Параћин у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 уз пбавезнп  
  навпђеое назива набавке 
- пппуоене и дпстављене ппщтпм на адресу: Сппртски савез ппщтине Параћин,  
  ул.Бранка Крсманпвића бр.45, 35 250 Параћин уз пбавезнп навпђеое назива  
  набавке 
 

 
Ппнуда мпра да садржи: 
- Пппуоен Прилпг бр.3. (-Техничка спецификација, -Образац структуре цена) 
- Пппуоен и пптписан Мпдел угпвпра 

 

 

 

 

 

 

mailto:daca.ssop@gmail.com


2 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
              

 1.1.Техничке спецификације   
 

Дпбра кпјa су предмет набавке се набављају у складу са шл. 27. став 1) Закпна п јавним 
набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне 
набавке Сппртскпг савеза ппщтине Параћин дел.бр. КП 40. oд 07.05.2021 гпд., јер се ради п 
дпбрима шија је вреднпст исппд прагпва дп кпји се Закпн п јавним набавкама не примеоује.  

Предвиђена дпбра је неппхпднп набавити у складу са Гпдищоим прпгрампм Сппртскпг 
савеза ппщтине Параћин за 2021 гпдину. 

Детаљан ппис дпбара – Предмет набавке је Набавка мајица са кратким рукоавима                         
ОРН 18331000 –Мајице са кратким рукавима.  
Врста и ппис предмета јавне набавке саставни је деп захтева за дпстављаоем ппнуде.    

 

ОПИС, ИЗГЛЕД И КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА 

 

-  Мајица кратких рукава – 100% памук 160 g  

-  Класишан крпј пп еврппским стандардима  

-  Стандардне велишине мајица 

-  Пкругап, танак ребрасти пкпвратник 

-  Дуплп ппјашани щавпви на врату, рукавима и дпоем делу мајице 

-  Шивена са стране 

-  Бпја мајице – светлп зелена                 (аспцијација на здраву исхрану) 

-  Штампа се врщи на предопј и задопј страни мајице 

-  Свака мајица ппјединашнп мпра бити адекватнп упакпвана у прпвидни целпфан  

-  На свакпј мајици мпра бити видљива велишина мајице 

 
НАЧИН ШТАМПАОА: 

Предоа страна мајице: 

У гпроем делу мајице (у пределу груди) щтампају се два лпга 

 -гпрои леви деп мајице: лпгп Сппртскпг савеза ппщтине Параћин 

-гпрои десни деп мајице: лпгп кпмпаније ''Мoravacem'' 

*Велишина ппља за лпгп: пд 7х7cm дп 10х10cm, велишина ппља за лпгп мпра бити прилагпђена 

велишини мајице 

*Бпја щтампе лпгпа: бела бпја 

Задоа страна мајице: 
Штампа се текст: СППРТПМ ДП ЗДРАВЉА 
-у гпроем делу мајице (у пределу лппатица) пплукружнп – благи лук на гпре щтампа се прва 
реш: СППРТПМ 
-исппд, нпви ред уз адекватан размак, равнп правплинијски щтампа се друга реш: ДП 
- исппд, нпви ред уз адекватан размак, пплукружнп – благи лук на дпле щтампа се трећа реш: 
ЗДРАВЉА 
*Слпва: щтампана велика слпва – ћирилица, фпнт слпва  - Cir mistral 
*Велишина слпва мпра бити прилагпђена велишини мајице (слпва не смеју бити ситна већ 
адекватне велишине какп би текст бип јасан и упшљив прпппрципналнп велишини мајице)  
*бпја щтампе слпва: бела бпја 
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*Штампа лпгпа на предопј страни  и текста на задопј страни мајице мпра бити урађена у            

јакпј ''буврећпј'' бпји  у ситп щтампи и таквпм квалитету кпји ће гарантпвати ппстпјанпст бпје 

накпн дугптрајнпг праоа мајице. 

*Лпгп Сппртскпг савеза ппщтине Параћин и кпмпаније ''Мoravacem'' дпставиће се e-mailom 

ппнуђашу шија ппнуда буде изабрана и са кпјим се склапа угпвпр. 

                                                                       ИЗГЛЕД МАЈИЦЕ: 

 

 
 

            Лпгп ''Moravacem''     Лпгп Сппртски савез      СППРТПМ       ДП      ЗДРАВЉА 

 
 

ПОТРЕБНЕ ВЕЛИЧИНЕ МАЈИЦА 
 

Јединица 
мере 

 
Оквирне 
кпличине  

Мајице за децу  – велишина мајице бр.10 Кпм 140 

Мајице за пдрасле  – велишина мајице M, L, XL, XXL                   
Пптребна (пквирна) кплишина мајица за пдрасле је дп 20 мајица. 
Приликпм слаоа наручбенице биће ташнп наведен пптребан брпј 
мајица пп велишинама. 

 

Кпм 

 

20 

       
1.2. Квалитет  
 
Ппнуђаш гарантује да ће дпбра имати пна свпјства кпја су предвиђена јавнпм набавкпм у 

складу са ппнудпм и траженпм спецификацијпм, да ће бити нпва, непщтећена и неупптребљавана. 
 

1.3. Кпнтрпла квалитета – квантитативни и квалитетни пријем 
 

Квантитативну и квалитативну кпнтрплу исппрушених дпбара, пптписиваое птпремнице, 
изврщиће пвлащћени представник Нарушипца уз присуствп представника Исппрушипца, шија је 
пбавеза да утврди, да ли су исппрушена дпбра нпва, да ли пдгпварају траженпј спецификацији, 
кплишини итд.  

У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пшигледних грещака, Исппрушилац мпра               
исте птклпнити најкасније у рпку пд 3 (три) дана, рашунајући пд дана исппруке Нарушипцу и у тпм 
слушају је дужан п свпм трпщку да тражена дпбра из технишке спецификације замени нпвим. 
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1.4. Рпк извршеоа 
 

Ппнуђаш је дужан да дпбра кпја су предмет пве јавне набавке, дпстави благпвременп, 
квалитетнп у складу са правилима струке, дпбрим ппслпвним пбишајима и ппслпвнпм етикпм.  

Рпк исппруке дпбара не мпже бити дужи пд 7 (седам) дана пд дана нарушиваоа дпбара/ 
писменпг захтева нарушипца (требпваоа) и тп сукцесивнп, а све у складу са пптребама Нарушипца. 
 

1.5. Начин и местп исппруке дпбара: 
 

Исппрука предметних дпбара биће изврщена у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза 
ппщтине Параћин, у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45.  
 

1.6. Рпк на кпји је закључује угпвпр 
 

 Ппступак набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п набавци дпбара, пднпснп 
Набавци мајица са кратким рукавима. 
  Угпвпр се пптписује пднпснп закљушује дп 31.12.2021 гпдине. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

         (пдгпвпрнп лице ппнуђаша дужнп је да пппуни пвај деп кпнкурсне дпкументације,                     
шиме пптрђује да је уппзнат са спецификацијпм кпја је предмет набавке) 

 
 

 

 

Дана: _______________                                            

 

                                                                Ппнуђач: 

                                                                                  Назив ппнуђаша      _____________________________ 

                                                                                  Седищте ппнуђаша _____________________________ 

                                                                                          ПИБ                             ____________________________                                                                                                                                                         

                                                                                  Матишни брпј            ____________________________ 

                            Телефпн                    _____________________________                                                                                                 

                                                                                  E-mail                         _____________________________ 

 

Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

      М.П.          ____________________________ 

 

 

 

 

 

ОПИС 
 

Јединица 
мере 

 
Оквирне 
кпличине  

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  за 
наведену пквирну 

кпличину без ПДВ-а 

Мајице за децу  – велишина               
мајице бр.10 

Кпм 140 
  

Мајице за пдрасле  – велишина 
мајице M, L, XL, XXL                   
Пптребна (пквирна) кплишина 
мајица за пдрасле је дп 20 мајица. 
Приликпм слаоа наручбенице биће 
ташнп наведен пптребан брпј мајица 
пп велишинама. 

 

 

Кпм 

 

 

20 

  

 

Укупан изнпс за све наведене (пквирне) кпличине без ПДВ-а: 
 

 

Изнпс ПДВ-а: 
 

 

Укупан изнпс за све наведене (пквирне) кпличине са ПДВ-пм 
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МОДЕЛ УГОВОРА  

 

За набавке на кпје се закпн не примеоује 

НАБАВКА МАЈИЦА СА КРАТКИМ РУКАВИМА  

ЈН бр 11/2021 

 

1. Сппртски савез ппштине Параћин, са седищтем у Параћину, ул.Бранка Крсманпвића бр.45,  

ПИБ 101097820, матишни брпј 07364750, кпга заступа Председник Сппртскпг савеза ппщтине 

Параћин Бпбан Лазић,  (у даљем тексту: Нарушилац)  

и 

2.        __________________________________________________________, из __________________, 

ул._______________________________,  ПИБ ________________, матишни брпј _________________, 

Брпј текућег рашуна ________________________________ Назив банке ________________________, 

кпга заступа _________________________________________,  (у даљем тексту: Исппрушилац) 

 
ПРЕАМБУЛА: 

 Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 

•   Да је Нарушилац, у складу са шлан 27. ст 1. Закпнпм п јавним набавкама (Сл. гласник РС 
бр.91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке на кпју се Закпн п јавним набавкама не примеоује за 
Набавку мајица са кратким рукавима; 
•  Да је ппнуђаш дпставип ппнуду брпј ________________ гпдине, заведену кпд Нарушипца ппд 
брпјем _______________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра. 
 

Члан 1. 

       Предмет пвпг Угпвпра је Набавка мајица са кратким рукавима, ЈН 11/2021 у складу са 
ппнудпм бр. ___________ пд  ___________  гпдине, кпја шини саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 2. 

Угпвпрне стране прихватају укупнп ппнуђену цену кпју је Исппрушилац ппнудип приликпм 
кпнкурисаоа за дпдељиваое пвпг угпвпра и кпја изнпси               _               динара без ПДВ-а, а са 
урашунатим ПДВ-пм у изнпсу пд  ___________дин.  

Угпвпрена  цена за предвиђена дпбра је фиксна и не мпже се меоати. Псим вреднпсти 
ппнуђених дпбара, цена пбухвата и трпщкпве трансппрта на адресу Нарушипца, кап и све пстале  
зависне трпщкпве кпје Исппрушилац има приликпм набавке и исппруке наведених дпбара. 
 

Члан 3.   
             Исппрушилац је дужан да врщи исппруку тражених дпбара у рпку пд најдуже 7 (седам) дана 
пд дана нарушиваоа дпбара/писменпг захтева нарушипца (требпваоа) и тп сукцесивнп, а све у 
складу са пптребама Нарушипца. 

Исппрушилац се пбавезује да ће приликпм набавке и исппруке траженпг дпбра, исппруку  
да изврщи савеснп, благпвременп и са пажопм дпбрпг привредника.  

 
Члан 4. 

Квантитативну и квалитативну кпнтрплу исппрушених дпбара, пптписиваое птпремнице, 
изврщиће пвлащћени представник Нарушипца уз присуствп представника Исппрушипца, шија је 
пбавеза да утврди, да ли су исппрушена дпбра нпва, да ли пдгпварају траженпј спецификацији, 
кплишини итд. У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пшигледних грещака, Исппрушилац 
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мпра исте птклпнити најкасније у рпку пд 3 (три) дана, рашунајући пд дана исппруке Нарушипцу и 
у тпм слушају је дужан п свпм трпщку да тражена дпбра из технишке спецификације замени нпвим. 

 
Члан 5. 

Исппрушилац  гарантује да ће пбавезе из шл. 1. пвпг Угпвпра, изврщити у складу са 
нпрмативима и стандардима кпји регулищу пву врсту предмета угпвпра, гарантује да ће дпбра 
имати пна свпјства каква су предвиђена јавнпм набавкпм у складу са ппнудпм и траженпм 
спецификацијпм, да ће бити нпва, непщтећена и неупптребљавана, а Нарушилац гарантује  да ће 
на пснпву примљенпг  рашуна и пптписане  птпремнице, платити дпбра Исппрушипцу, у рпку пд 15 
(петнаест) дана пд дана службенпг пријема истих.  

 
Члан 6. 

Угпвпрне стране нису пдгпвпрне за закаснелп изврщеое, или неизврщеое свпјих угпвпрних  
пбавеза кпје је насталп у слушају вище силе ппсле закљушеоа  угпвпра. Страна кпја је ппгпђена 
вищпм силпм дужна је да дпкаже ппстпјаое вище силе верпдпстпјним дпкументима, да пдмах 
(факспм, маилпм...) пбавести другу страну п настанку, врсти и евентуалнпм трајаоу вище силе, 
пднпснп других пкплнпсти кпје спрешавају изврщеое угпвпрне  пбавезе. Наступаое пкплнпсти из   
пвпг шлана прпузрпкује прпдужеое рпкпва за изврщеое угпвпрних пбавеза за перипд трајаоа 
таквих пкплнпсти и разумнпг рпка за птклаоаое тих пкплнпсти. 

 
Члан 7. 

Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр, укпликп дпбрп не пдгпвара 
важећим прпписима или стандардима за ту врсту дпбара и квалитету наведенпм у пвпм угпвпру. 
Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр и у слушају недпстатка средства за оегпву 
реализацију. Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља 
се другпј угпвпрнпј страни. 

Члан 8. 
Угпвпр са закљушује за набавку предвиђених дпбара кпја су тренутнп пптребна Нарушипцу, 

а на пснпву Плана јавних набавки Сппртскпг савеза ппщтине Параћин за 2021 гпдину. Свака   
угпвпрна страна има правп на једнпстрани раскид угпвпра у складу за закпнпм. Угпвпр се 
раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са птказним рпкпм 
пд 3 (три) дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид угпвпра. 

 
Члан 9. 

 За све щтп пвим Угпвпрпм није изришитп регулисанп, примениће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других ппзитивнпправних прпписа. Угпвараши су сагласни да све 
евентуалне сппрпве кпји настану из пвпг Сппразума реще мирним путем, а укпликп дп сппразума 
не дпђе, сагласни су да је надлежан суд према седищту Нарушипца. 
 
                                                                                     Члан 10. 

Пвај угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) једнака примерка пд кпјих 2 (два) задржава Нарушилац,    
а 2 (два) Исппрушилац дпбара. 
 

 

         Наручилац          Исппручилац 

СППРТСКИ САВЕЗ ППШТИНЕ ПАРАЋИН   _____________________________ 

                 П р е д с е д н и к,                                                 _____________________________ 

                    Бпбан Лазић                                      (овлашћено лице Испоручиоца) 

___________________________________   ______________________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица Испоручиоца) 


