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О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е 

Набавка  услуга штампања 
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1. 2. 3. 4. 5. (3х4) 

 
1. 
 
 

Вињете за такси возила – димензије 14х8 цм или 
друге стандарне величине, са бројевима два пута од 
01-50, штампа пун колор, самолепљиве (са унутрашње 
стране возила тако да су слика и текст на налепници 
видљиви са спољне стране возила), водотпорна ПВЦ и 
са изгледом као у прилогу: 
 

 

 
 
 
комад 

 
 
 

100 

  

 
2. 
 
 

Такси – легитимација такси –возила – правоугаоног 
облика, димензија 14,5 цм х 9,5цм или друге 
стандардне величине, обострана штампа, на 300 
грамском папиру, у сјају, са грбом општине, прва 
страна пун  колор и са изгледом као у прилогу: 

 

 

 
 

комад 

 
 

100 

  

3. Такси – легитимација такси возача – правоугаоног 
облика, димензија 14,5 цм х 9,5цм или друге 
стандардне величине, обострана штампа, на 300 
грамском папиру, у сјају, са грбом општине, прва 
страна пун колор и са изгледом као у прилогу: 

  

 
комад 

 
100 
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4. 

Визит карте за потребе функционера општине 
Куршумлија (сито штампа, једностране, димензије 
9х5цм, 300гр. папир) 

комад 500   

5. Roll up baner – алуминијумски рекламни пано са 
механизмом за самоувлачење димензија 85х200 цм 
са штампом на полипропилену. 

комад 2   

6. Налепница – паркинг карта за особе са 
инвалидитетом – димензије 14х8 цм или друге 
стандарне величине, са бројевима од 00001-00100, 
штампа пун колор, самолепљиве (са унутрашње 
стране возила тако да су слика и текст на налепници 
видљиви са спољне стране возила), водотпорна ПВЦ, 
у делу где стоји „2015“ треба да стоји „2016“ и са 
изгледом као у прилогу. 
Напомена: пожељно је да, уколико постоји могућност 
да се у делу где се наводи „СРБ“, оствити простор за 
наштампавање или налепљивање регистрације 
возила, а уколико не постоји, налепнице је могуће 
израдити и без остављања простора за уношење 
регистрације возила: 

 

комад 100   

7. Легитимација за инспекторе – правоугаоног облика, 
димензија 70 мм х 90мм, урађена у облику књижице, 
спољне стране корица обложене кожом или сличним 
материјалом тамно тегет боје, док на унутрашњим 
странама корица и листова доминирају светло плава 
и бела боја. Легитимација је обложена провидним 
пластифицираним пластичним материјалом и са 
изгледом као у прилогу: 

 

комад 20   

8. Легитимација правоугаоног облика, димензија 70 мм 

х 90мм, урађена у облику књижице, на унутрашњим 

странама корица и листова доминирају светло плава 

и бела боја. Легиимација је обложена провидним 

пластифицираним пластичним материјалом и са 

изгледом као у прилогу: 

комад 20   
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом   
* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом. 

* Наручилац задржава право да понуђачу са најповољнијом понудом накнадно достави текст, слике и 
све остале податке које би требало одштампати на материјалу који наручује, односно да измени текст, 
слике и остале податке, а посебно да са најповољнијим понуђачем утврди друге количине услуга које су 
предмет набавке, а поштујући јединичне цене услуга и укупно уговорену цену. 

 
 

Рок важења понуде    ________________________дана. (минимум 30 дана) УПИСАТИ 

 

Рок плаћања:  ___________________календарских дана (не краће од  15 нити дуже од 45 

календарских дана) од пријема исправног рачуна по извршеној испоруци добара. 

УПИСАТИ 

Рок испоруке : ___________________дана од дана потписивања уговора. УПИСАТИ 

 

Место испоруке:                       Fco наричилац – Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 

Куршумлија. 

 

Напомена:    

-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

- Наручилац задржава право да изврши сукцесивне поруџбине добара која су предмет набавке, као и да 

није обавезан да поручи целокупне количине предмета набавке из спецификације, уколико се покаже да су 

му годишње потребе мање. 

 

 

                                       Датум                                 М. П.                 Понуђач 

 

                          __________________                                                   _____________________ 


