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Наручилац Градска управа Пирот 

 

Адреса Српских владара 82 

 

Место Пирот 

 

Број  III-404/91-2021 

 

Датум 29.03.2021.год. 

 

 

НАРУЏБЕНИЦА 

 
Назив радова: Промотивни материјал за реализацију кампања и едукативних 

радионица за безбедност саобраћаја, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни 

број: 2.2.7/2021 

 

 Рок за реализацију предметне набавке: 7 дана од добијања појединачних налога 

од стране представника наручиоца. Испорука услуга се врши парцијално, 

најкасније до 15.12.2021.године. 

 Начин плаћања (Авансно плаћање није дозвољено): Плаћање ће бити 

извршено у року од 45 дана, парцијално по испостављеним појединачним 

фактурама након извршених услуга. 

 

Понуђачи нису у обавези да печатирају тражене доказе и документе. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ 

 

Набавка услуга: Промотивни материјал за реализацију кампања и едукативних 

радионица за безбедност саобраћаја, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни 

број: 2.2.7/2021 

ТЕХНИЧКИ ОПИС УСЛУГЕ 

 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима (ЗБС), међу носиоцима 

одговорности за унапређење безбедности саобраћаја, неке од значајних улога 

поверене су органима надлежним за послове саобраћаја и то: 

 „органи надлежни за послове саобраћаја за унапређење саобраћајног окружења у 

зонама школа и другим зонама са повећаним присуством рањивих учесника у 

саобраћају и за унапређење понашања учесника у саобраћају у овим зонама“ 

(ЗБС, члан 6.став1.тачка 5.), 

 „органи локалне самоуправе за подршку у планирању и спровођењу свих мера и 

активности саобраћајног образовања и васпитања на нивоу локалне самоуправе, 
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као и за предузимање посебних мера заштите рањивих учесника у саобраћају и 

заштите у одређеним зонама“ (ЗБС, члан 6.став 1.тачка8.). 

У том смислу, Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја града Пирота за 

2021.годину број II-06/92-2020 од 09.12.2020.године предвиђена је организација 

промотивних кампања и едукативних радионица за угрожене категорије учесника у 

саобраћају. За ове активности потребно је набавити промотивни материјал: 

 

РБ НАЗИВ КОЛ. 
Jединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

А Б В Г Д=ВxГ 

1 

Закуп промотивног билборда са осветљењем, 

димензија најмање 4x3м. Период закупа билборда: 

30 дана. Локација билборда: најмање једна локација 

у границама ПГР Пирот-центар (зона омеђена 

улицама Козарачка, Ринг 2, Видличка, Височки пут, 

Мите Гаге, 22 дивизије, Војводе Мишића и Војводе 

Момчила) и најмање једна локација на општинском 

путу ван насеља. 

Понуђач је дужан да достави доказ о основу за 

коришћење билборда (доказ о власништву, уговор о 

закупу и сл.) 

3 

  

2 

Штампа превентивног постера димензија најмање 

4x3m, папир blue-back, минимум 115g. У цену 

урачунато лепљење на билборд. Израда идејног 

решења на задату тему: безбедност саобраћаја и 

припрема за штампу је обавеза Извршиоца. 

3 

  

3 

Флексибилне рефлективне траке "funplastic" 

димензија 33x3cm са штампом максималних 

димензија 5x2cm. Врста штампе: сито, тампон. 

Израда идејног решења на задату тему и припрема 

за штампу је обавеза Извршиоца. 

500 

  

4 

Флуоресцентни ранац „CITY GLOW“ за децу, са 

рефлектујућим тракамa, од полиестерa према 

стандарду ЕН71 класа 2. Ранац садржи одштампан 

грб Града Пирота (до 5x4cm) и дизајн кампање 

(максимална површина штампе 150 cm
2
). Врста 

штампе: сито или пресликач у две боје. 

100 

 

  

5 Светла за бицикл, сет (предње+задње) 100   

6 

Пластична боца за воду, са пластичним чепом и 

тракицом, 500 ml. Димензија: Ø 6.7 x 21.5cm. 

Препоручена димензија штампе: 2 x 5cm. 

Препоручена штампа: сито, тампон 

100 

  

7 
Кошаркашка лопта, величина 7. Тип: indoor / 

outdoor. Материјал: гума или вештачка кожа 
1 

  



____________________________________________________________________________ 
Наруџбеница,  

Набавка услуга: Промотивни материјал за реализацију кампања и едукативних радионица за 

безбедност саобраћаја, редни број 2.2.7/2021 
 3/13 

8 

Бицикл UrbanBike Freestyler 26"/19", истих или 

бољих карактеристика, тип: MTB, пол: unisex, 

материјал рама: челик, величина точкова: 26“, број 

брзина 18, величина рама: 19“, кочнице: V-кочнице 

или диск 

1 

  

9 
Заштитне рукавице за бициклисте, платнене са 

геластим уметком, величина: М 
3 

  

10 

Заштитна кацига за бициклисте, величина: 54-58cm, 

тип: MTB/trekking, материјал спољног слоја кациге: 

PVC,  материјал унутрашњег слоја: polystyrene/EPS, 

са подесивим каишем браде и најмање 10 

вентилационих отвора. 

3 

  

11 

Сигурносно ауто седиште за децу. 

Група 0/1 (0-18kg). Седиште мора бити произведено 

у складу са европским стандардом ECE R44/04 и 

мора имати атест. 

30 

  

12 

Памучна мајица са колор штампом (full color). 

Штампа: грб Града Пирота димензија 5x4cm и 

дизајн кампање максималне површине 750cm2  

(30x25cm). Квалитет платна: минимум 150g/m
2 . 

Дизајн је обавеза Извршиоца. 

200 

  

13 

Кишобран са аутоматским отварањем, светло 

зелене, жуте или наранџасте боје, са флуо 

налепницом 

50 

  

14 

PVC привезак у облику флуоресцентног прслука, 

димензија 5.6 x 4.2 x 0.2 cm. Штампа: грб Града 

Пирота димензија 1x2cm. 

500 

  

15 

Медијска (дигиталнa) промоцијa активности на 

унапређењу безбедности саобраћаја) 
Понуђач је дужан да обезбеди медијску презентацију 

(најава и комплетан извештај- фото и видео 

докуменатција на једноm локалном медију: телевизији, 

радио станици или интернет порталу) за све 

активности које Савет спроводи у току године. 
Понуђач је у обавези да обавља активности које ће да 

поспешују учинак кампање на друштвеној мрежи 

Facebook и Instagram. 
Израда завршног извештаја о реализацији активности 

Савета за безбедност саобраћаја. Извештај доставити у 

два штампана примерка, као и електронском облику на 

ЦД-у (у електронском облику, у .pdf формату). 

1 

  

 

Место: _____________                                        ____________________________________ 

                         име и презиме овлашћеног лица понуђача 

 

Датум: _____________                                                           ____________________                                           

                                       потпис 
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

За набавку услуга на коју се закон не примењује, редни број 2.2.7/2021 

 

 

ПРЕДМЕТ: набавка  услуга наруџбеницом: Промотивни материјал за реализацију 

кампања и едукативних радионица за безбедност саобраћаја, чији је наручилац Градска 

управа  Пирот, редни број: 2.2.7/2021 

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Рок за подношење понуда је 02. април 2021.године до 12:00 часова. 

 

 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена путем мејла 

saobinspekcija@pirot.rs најкасније до 12:00 часова дана 02. априла 2021.године на 

обрасцу Наруџбенице. Наруџбеницу одштампати. Попунити, потписати и печатирати 

Спецификацију понуде, Опште податке о понуђачу, Образац – Опис предмета набавке и 

Модел уговора. 

Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице. 

  

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда извршиће се дана 02.04.2021. године у 12:15 часова у службеним 

проторијама Градке управе Пирот (канцеларија бр.5, зграда Дома Културе).  

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 

Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  ________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку набавке услуге наруџбеницом – Промотивни материјал за 

реализацију кампања и едукативних радионица за безбедност саобраћаја, редни број 

2.2.7/2021, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

 
Место:_____________                                                _______________ ____________________ 
       име и презиме овлашћеног лица понуђача 
 

Датум:_____________                         М.П.                 ______ ____________________                                                        

                    потпис 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге: Промотивни материјал за реализацију 

кампања и едукативних радионица за безбедност саобраћаја, чији је наручилац Градска 

управа  Пирот, редни број 2.2.7/2021 

 

Укупна цена без ПДВ-а (уписати)  

 

Износ ПДВ-а : (уписати) 
 

Укупна цена са ПДВ-ом: за  

(уписати) 
 

Рок извршења:  

Рок испоруке: 7 дана од добијања појединачних 

налога од стране представника Наручиоца. 

Испорука се врши парцијално. 

Начин и услови плаћања -  

(Авансно плаћање није 

дозвољено): 

45 дана, парцијално по испоставњеним 

појединачним фактурама након сваке 

појединачне реализације. 

Место извршења 
Франко испорука услуга Градска управа Пирот, 

Српских владара 82, 18300 Пирот. 

Рок важења понуде: (не краћи од 

30 дана од дана отварања понуда) 

- уписати  

  

_____(уписати) дана од дана отварања понуда. 

Рок важења уговора: 
До коначног испуњења свих уговорних обавеза, а 

најкасније до 15.12.2021.године 

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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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

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-mail):  

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

2) 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 места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави 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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На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 

16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и 

начину коришћења јединствених инструмената платног промета  

Дужник:  

Назив и дреса:____________________________________________________ 

Матични број: ____________________________________________________ 

ПИБ:____________________________________________________________ 

Текући рачун(и): __________________________________________________ 

Код банке (банака) ________________________________________________ 

доставља:   

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице -  

 Корисник: Градска управа Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 

07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79  

 

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број:  

___________________ 

у складу са условима за учешће у набавци наруџбеницом за набавку услуга: 

Промотивни материјал за реализацију кампања и едукативних радионица за 

безбедност саобраћаја, редни број 2.2.7./2021, као обезбеђење за извршење уговорне 

обавезе. 

 

Овлашћујемо Градску управу Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку набавке 

наруџбеницом, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и 

без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити 

наплату својих потраживања до износа од 

______________(_________________________________________________) динара са 

свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице.  

 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из 

конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др.  

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

____________________________________. 

 

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један 

примерак за Корисника а други задржава Дужник. 

 

 

Место и датум:                  Потпис овлашћеног лица 

____________        _____________________ 
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Наруџбеница,  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

КУПОПРОДАЈИ ПРОМО МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У 

САОБРАЋАЈУ 

  

Уговорне стране: 

1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични 

број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Пирот Драган Станковић, (у 

даљем тексту: КУПАЦ)  

и 

2. _________________________________, место ______________, ул. 

_________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ 

_______________ кога заступа директор __________________________,  

(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 услуга - Промотивни материјал за реализацију 

кампања и едукативних радионица за безбедност саобраћаја, по спроведеном поступку  

набавке наруџбеницом на коју се закон не примењује, редни број 2.2.7/2021, број понуде 

________ од __________ године. 

 

По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле на следећи 

начин: 

 

Члан 1 

 

 

Продавац продаје, а Купац купује промо материјала за за безбедност у саобраћају, по 

спецификацији која је саставни део и прилог овог уговора. 

Понуђач је дужан да обезбеди медијску презентацију (најава и комплетан извештај- фото 

и видео докуменатција на једном локалном медију: телевизији, радио станици или 

интернет порталу) за све активности које Савет спроводи у току године. 

Понуђач је у обавези да обавља активности које ће да поспешују учинак кампање на 

друштвеној мрежи Facebook и Instagram. 

Израда завршног извештаја о реализацији активности Савета за безбедност саобраћаја. 

Извештај доставити у два штампана примерка, као и електронском облику на ЦД-у (у 

електронском облику у pdf формату). 

 

Члан 2 
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Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи Купцу према понуди 

у року од 7 дана од добијања налога од стране представника Наручиоца. Испорука 

услуга се врши парцијално.  

Продавац ће испоруку вршити својим превозом Франко испорука материјала Градска 

управа Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот. 

Уколико се утврде недостаци, Наручилац 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, Наручилац може 

једнострано раскинути овај Уговор. 

 

Члан 3 

 

Купац се обавезује да реализоване услуге плати по цени од __________ динара без 

ПДВ-а и плус __________ динара ПДВ, што заједно износи ______________ динара са 

ПДВ-ом, на рачун _________________________ код _________________ банке. 

Плаћање ће бити извршено _____ дана, парцијално, по испоставњеним фактурама након 

испоруке услуга и пружених услуга. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Средства за обавезе по уговору обезбеђена су у Буџету и Финансијком плану Града 

Пирота за 2021. годину. Плаћање обавеза које доспевају у 2021. години биће вршено до 

висине одобрених апропријација за ту намену, у складу са актима којима се уређује 

Буџет за 2021. годину. Плаћање обавеза које доспевају у 2022. години биће вршено 

највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2022. години. 

 

Члан 4 

 

Фактурисање испоручених услуга продавац ће вршити по ценама из понуде која је и 

саставни део овог Уговора, а у случају фактурисања по цени која није наведена у 

понуди, наручилац може тражити једнострани раскид уговора и накнаду штете. 

Наручилац, евентуалне, скривене трошкове неће признати накнадно, по потписивању 

овог Уговора. 

Члан 5 

 

Продавац је дужан да Наручиоцу преда меницу за извршење уговорне обавезе. 

Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Купцу безусловну, 

неопозиву меницу за извршење уговорне обавезе, на вредност од 10% од уговорене 

вредности услуга без ПДВ-а, која се може наплатити на први позив, без права на 

приговор, а у корист Купца.  

Меница ће бити издата са роком важности 30 календарских дана дуже од записничке 

примопредаје услуга.   

  

Члан 6 

 

Овај Уговор се закључује на период до 15.12.2020. године. 

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 7 

 

На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о облигационим 

односима и важећи прописи који уређују област која је предмет овог Уговора. 



____________________________________________________________________________ 
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Члан 8 

 

Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне споразум, 

надлежан је Привредни суд у Нишу. 

 

Члан 9 

 

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 представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.  
 


