
NARUČITELJ: Turistička zajednica 
Grada Sinja 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge oglašavanja putem jumbo plakata (billboarda) i svjetlećih reklama (city 
light) 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 
1/18-TZGS 

 

 

T R O Š K O V N I K 

 

 

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije dozvoljeno niti prihvatljivo mijenjanje, 
precrtavanje ili korigiranje stavki Troškovnika.  

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi. 

r.br. NAZIV I OPIS STAVKE 
JEDINICA 

MJERE 
KOLIČINA 

JEDINIČNA CIJENA 

STAVKE 

(bez PDV-a) 

UKUPNA CIJENA 

STAVKE 

(bez PDV-a) 

0 1 2 3 4 5=(3x4) 

1. Jumbo plakat  (billboard) 

Oglašavanja na jumbo 
(billboard) plakatima 
veličina 5,04 x 2,38m,  

Mjesto oglašavanja: 4 
lokacije uz najprometnije 
prometnice na području 
grada:  

Splita, Makarske, Omiš, 
Trogir – zračna luka,  

splitska dionica autoceste 
Split – Zagreb, izlaz na 
autocestu Dugopolje  

ili državna cesta Knin – 
Vrgorac,  

Vrijeme oglašavanje:  7 
dana tijekom rujna 

Uključeno lijepljenje 
plakata, grafička priprema 

kom 4   



i tisak plakata. 

2.  Jumbo plakat (billboard) 

Oglašavanja na jumbo 
(billboard) plakatima 
veličina 5,04 x 2,38m,  

Mjesto oglašavanja: 4 
lokacije uz najprometnije 
prometnice na području 
grada:  

Splita, Makarske, Omiš, 
Trogir – zračna luka,  

splitska dionica autoceste 
Split – Zagreb, izlaz na 
autocestu Dugopolje  

ili državna cesta Knin – 
Vrgorac,  

Vrijeme oglašavanje:  21 
dana tijekom listopada 

Uključeno lijepljenje 
plakata, grafička priprema 
i tisak plakata. 

kom 4   

3.  Jumbo plakati (billboard) 

Oglašavanja na jumbo 
(billboard) plakatima 
veličina 5,04 x 2,38m,  

Mjesto oglašavanja: 4 
lokacije uz najprometnije 
prometnice na području 
grada:  

Splita, Makarske, Omiš, 
Trogir – zračna luka,  

splitska dionica autoceste 
Split – Zagreb, izlaz na 
autocestu Dugopolje  

ili državna cesta Knin – 
Vrgorac,  

Vrijeme oglašavanje:  14 
dana tijekom studenog 

Uključeno lijepljenje 

kom 4   



plakata, grafička priprema 
i tisak plakata. 

 

4. Jumbo plakati (billboard) 

Oglašavanja na jumbo 
(billboard) plakatima 
veličina 5,04 x 2,38m,  

Mjesto oglašavanja: 4 
lokacije uz najprometnije 
prometnice na području 
grada:  

Splita, Makarske, Omiš, 
Trogir – zračna luka,  

splitska dionica autoceste 
Split – Zagreb, izlaz na 
autocestu Dugopolje  

ili državna cesta Knin – 
Vrgorac,  

Vrijeme oglašavanje:  14 
dana tijekom prosinca  

Uključeno lijepljenje 
plakata, grafička priprema 
i tisak plakata. 

kom 4   

5. Svjetleće reklame (city 

light) 

Oglašavanje na svjetlećim 
reklama (Citylightovi) na 
najfrekventnijim 
mjestima gradova : 

Splita , Makarske, Trogira, 
Omiša, 

Vrijeme oglašavanja: 7 
dana tijekom rujna 
 
Uključeno postavljanje 
plakata, grafička priprema 
i tisak plakata. 

kom 4   

6. Svjetleće reklame (city 

light) 

kom 4   



Oglašavanje na svjetlećim 
reklama (Citylightovi)  na 
najfrekventnijim 
mjestima gradova  

Splita , Makarske, Trogira, 
Omiša, 

Vrijeme oglašavanja: 21 
dana tijekom listopada 
 
Uključeno postavljanje 
plakata, grafička priprema 
i tisak plakata. 

7. Svjetleće reklame (city 

light) 

Oglašavanje na svjetlećim 
reklama (Citylightovi) na 
najfrekventnijim 
mjestima gradova  

Splita , Makarske, Trogira, 
Omiša, 

Vrijeme oglašavanja: 14 
dana tijekom studenog 
 
Uključeno postavljanje 
plakata, grafička priprema 
i tisak plakata. 

kom 4   

8. Svjetleće reklame (city 

light) 

Oglašavanje na svjetlećim 
reklama (Citylightovi) na 
najfrekventnijim 
mjestima gradova  

Splita ,Makarske, Trogira, 
Omiša, 

Vrijeme oglašavanja: 14 
dana tijekom prosinca 
 
Uključeno postavljanje 
plakata, grafička priprema 
i tisak plakata. 

kom 4   

 CIJENA PONUDE u kn bez 

PDV-a 

    



 PDV ( 25%)     

 SVEUKUPNO CIJENA 

PONUDE s PDV-om 

    

 

   

   

tiskano upisati ime i prezime 

ovlaštene osobe ponuditelja 

M.P. potpis ovlaštene osobe 

 

 

 

 

  


