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Наручилац Градска управа Пирот  

Адреса Српских владара 82 

Место Пирот 

Број  
III 404-415/2022 

Датум 
18.11.2022. 

 

 

НАРУЏБЕНИЦА 
 

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ 
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ 

 
Напомена: У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним 
друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/2011, 
83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата. 
 
Назив  добара: Бела техника у оквиру пројекта „Социјално становање и 
активна инклузија у Пироту, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни 
број: 2.1.33/2022. 
 
Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити 
извршено по испостављању фактуре, а након коначне испоруке  добара. 
 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу 
критеријума цене. 
Рок за подношење понуда је 24.11.2022. године до 12:00 часова. 
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на мејл 
aleksandar.zlatkovic@pirot.rs у року и то најкасније до 12:00 часова дана  
24.11.2022. године.  
 Наруџбеницу одштампати. Попунити и потписати Спецификацију 
понуде, Опште податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и податке о 
учеснику у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем 
или као заједничка понуда), Образац – Опис предмета набавке и попуњен и 
потписан Модел уговора. 
Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла. 
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Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице на мејл 
aleksandar.zlatkovic@pirot.rs.  
 
Резервни критеријуми: 
 

 
У случају да два или више понуђача понуде исту цену  предност ће имати 
онај понуђач који је понудио дужи рок плаћања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________ 
Наруџбеница,  

набавка добара: Бела техника у оквиру пројекта „Социјално становање и активна инклузија 
у Пироту , чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број:  2.1.33/2022 

 
 3/12 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Бела техника у оквиру пројекта „Социјално становање и активна инклузија у 

Пироту, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број:  2.1.33/2022 
 

Br

. 

Vrsta artikla Karakteristike  jedinic

a 

Kolici

na  

jed.cena bez 

pdv-a 

Iznos bez 

pdv-a 

1 Frižider Samostojeći 

kombinovani frižider, 

bele boje, sa komorom 

za zamrzavanje u 

donjem delu, zapremina 

frižidera min 200lit, a 

zamrzivača min. 

60lit,automatsko 

otapanje. Energetska  

klasa A. Maximalna 

širina frižidera 60cm. 

Promenjiv smer 

otvaranja vrata. 

Obaveza prodavca: 

priključenje uređaja na 

električnu mrežu i 

puštanje u rad. 

kom 1     

2 Električni 

šporet 

Samostojeći električni 

šporet, bele boje, 

staklokeramička ploča 

za kuvanje, 

konvencionalna vrsta 

rerne, min zapremine 

60l, energetska  klasa A, 

oprema: pleh i 

standardna polica. Dim 

60/85/60. Obaveza 

prodavca: priključenje 

uređaja na električnu 

mrežu i puštanje u rad.  

kom 1     
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3 Veš mašina Samostojeća veš 

mašina, klasična, bele 

boje, način punjenja: 

frontalno. Broj obrtaja 

1400obr/min, 

energetska  klasa A, sa 

inverter motorom, 

kapacitet minimum 8 

kg. Dimenzije 60/84/55. 

Obaveza prodavca: 

priključenje uređaja na 

električnu mrežu, vodu i 

kanalizaciju i puštanje u 

rad. 

kom 1     

4 Televizor Led televizor, 42" 

(106.6 cm), rezolucija 

full HD 1920x1080, 

Operativni sistem 

Android OS 

kom 1     

5 Pegla Pegla na paru, 

keramička grejna ploča, 

sa funkcijom prskanja, 

snaga min 2600W 

kom 1     

6 Fen za kosu Fen za kosu, tip: 

profesionalni, 

minimalne snage 

2200W, minimalno dve 

brzine, sa minimalno 

dva dodatka. 

kom 1     
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7 Desktop 

računar 

Desktop računar sa 

monitorom, tastaturom i 

mišem. Karakteristike 

desktopa: Grafička karta 

: AMD Radeon 

Procesor : AMD Athlon 

RAM memorija : 8 GB 

DDR4 

HDD / SSD : 240 GB 

SSD 

Karakteristike monitora:  

Display port : ne 

Osvezavanje ekrana : 60 

Hz 

HDMI : da 

Rezolucija : 1440 x 900 

pix 

Vreme odziva : 5 ms 

Dijagonala ekrana : 19" 

kom 1     

8 Usisivač Standardni usisivač, 

vrsta usisavanja: suvo, 

snaga 2000W, usisivač 

sa posudom za prašinu 

  

kom 1     

    UKUPNO BEZ PDV-A   

   PDV  

    UKUPNO SA PDV-OM  

 
Начин и динамика испоруке: 10 календарских дана након потписивања 
Уговора 
Место испоруке: Улица Књаза Милоша бр.6, стан у поткровљу,18300 Пирот 
Понуђачи су у обавези да у понуђену цену зарачунају трошкове 
превоза. Накнадно фактурисане трошкове превоза Наручилац неће 
признати. 
 
 
Место:_____________                                                ____________________ 
                   име и презиме овлашћеног лица понуђача 
Датум:_____________                                                 ____________________                                                        

потпис 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
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Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Број личне карте  
(уколико је понуђач физичко лице): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адрса понуђача (Е-маил):  

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 
 

 

 

 ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице) 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице) 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од месtа предвиђених у 
табели, поtребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и досtави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице) 

 

 
 

 
Порески идентификациони 
број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице) 

 

 
 

Порески идентификациони 
број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника 
у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара - Бела техника у оквиру 
пројекта „Социјално становање и активна инклузија у Пироту, чији је 
наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.33/2022. 
 

Укупна цена без ПДВ-а:  
 
 

Износ ПДВ-а: 
 

Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

Начин и услови плаћања: 

Авансно плаћање није дозвољено. 
Плаћање ће бити извршено у року ____ 
дана по испостављању фактуре након 
испоруке тражене количине. 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

Место испоруке: 
Улица Књаза Милоша бр.6, стан у 
поткровљу,18300 Пирот 

Начин и динамика испоруке:   
 

10 календарских дана након потписивања 
Уговора 

Начин давања понуде: 
(заокружити) 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Место:_____________                                                ____________________ 
                   име и презиме овлашћеног лица понуђача 
Датум:_____________                                                 ____________________                                                      

потпис 
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Модел Уговора  
о куповини Беле технике у оквиру пројекта „Социјално становање и активна 

инклузија у Пироту 
 

 Уговорне стране: 
 
  1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 
100386203, матични број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе 
Града Пирота, Саша Јовановић, с једне стране (у даљем тексту: Купац) и 
 2.________________________________________,ул._______________
_____ бр. _____,место _____________,  ПИБ _________________, матични 
број _______________, кога заступа _________________,  
(заокружити и попунити) 
a. који наступа самостално,  
б.   уз ангажовање подизвођача 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
(навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање),  
в.   са учесницима у заједничкој понуди: 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
(навести све остале учеснике у заједничкој понуди);  
с друге стране, (у даљем тексту Продавац). 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка добара - Бела техника у оквиру пројекта 
„Социјално становање и активна инклузија у Пироту, чији је наручилац 
Градска управа Пирот, по спроведеном поступку набавке добара 
наруџбеницом, редни број: 2.1.33/2022. 
По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле 
на следећи начин: 
 

Члан 1 
 
Продавац продаје, а Купац купује Белу технику у оквиру пројекта „Социјално 
становање и активна инклузија у Пироту по Спецификацији која је саставни 
део и прилог овог уговора. 

 
 
 
 

Члан 2 
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Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи Купцу 
према понуди, у року од 10 календарских дана од дана потписивања 
Уговора. 
Продавац ће испоруку вршити својим превозом на франко складиште Купца: 
Улица Књаза Милоша бр.6, стан у поткровљу,18300 Пирот. 
Квалитативни и квантитативни пријем робе вршиће се приликом 
преузимања робе од стране представника Продавца и представника Купца 
(лица овлашћеног да прати реализацију уговора), којом приликом се 
потписује Записник о примопредаји или Отпремница. 
Уколико се утврде недостаци, Купац је дужан да о томе у законском року 
обавести Продавца који се обавезује да усвоји рекламацију и изврши 
исправку. 
У случају да квалитет замењеног добра и даље не задовољава, Купац може 
једнострано раскинути овај Уговор. 
 

Члан 3 
 

Купац се обавезује да испоручена добра плати по цени од _____________ 
динара без ПДВ-а , износ ПДВ –а је _____________ динара што укупно 
износи ______________ динара са ПДВ-ом, на рачун 
___________________________ код ______________ банке, према понуди 
Продавца од ___.___.2022.године која је саставни део и прилог овог 
Уговора. 
Авансно плаћање није дозвољено.  
Плаћање ће бити извршено у року ____ дана по испостављању фактуре 
након коначне испоруке свих добара наведених у Спецификацији. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 
 

Члан 4 
 

Фактурисање испоручених добара Продавац ће вршити по цени из понуде 
која је и саставни део и прилог овог Уговора, а у случају фактурисања по 
цени која није наведена у понуди, Купац може тражити једнострани раскид 
уговора и накнаду штете. 
Купац, евентуалне скривене трошкове неће признати накнадно, по 
потписивању овог Уговора. 
 

 

 

Члан 5 
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Овај Уговор се закључује на период до коначне реализације.  
Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из 
претходног става уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе 
утврђене овим Уговором. 

 

Члан 6 
 
На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о 
облигационим односима и важећи прописи који уређују област која је 
предмет овог Уговора. 
 

Члан 7 
 
Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне 
споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу. 
 

Члан 8 
 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
      
 
 
          КУПАЦ                 ПРОДАВАЦ 
______________________   _____________________ 
 
Напомена: Овај модел уговора предсtавља садржину уговора који ће биtи закључен са изабраним 
понуђачем.  
 
 


