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Наручилац Градска управа Пирот  

Адреса Српских владара 82 

Место Пирот 

Број  404-588/2020 

Датум 18.11.2020. 

 
 

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, 99/201, 
83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата. 

 
Назив  услуге:  набавка материјала за оперативни рад Сервиса  за 
пружање подршке инклузивном образовању, припрема анкетног материјала 
и накнада за обраду и анализу података 
 
 
Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити 
извршено по испостављању фактуре за коначно извршену услугу. 
 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу 
критеријума цене. 

 
Рок за подношење понуда је 20.11.2020. године године до 12:00 часова. 
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на мејл 
javnenabavke@pirot.rs у року и то најкасније до 12:00 часова дана  
20.11.2020. 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. 
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Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла. 
Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице на мејл javnenabavke 
@pirot.rs.  
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  

 
 

 Набавка материјала за оперативни рад Сервиса  за пружање подршке 
инклузивном образовању, припрема анкетног материјала и накнада за 
обраду и анализу података 

 

 

-  У циљу реализације пројекта“ Сервис за пружање подршке инклузивном 
образовању“  потребно је  набавити материјал за оперативни рад Сервиса 
са корисницима за период од 10 месеци и то: папир, оловке, регистраторе , 
у складу са потребама Сервиса и самим пројектним активностима. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  
 

Набавка добара:  
 

Редни
број 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА 
једини

ца 
мере 

Комада 

ЦЕНА по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-
а 

А Б В Г Д Ђ=(Д X Г) 

1. FLOMASTERI   10/1 комад 50   
2. KOPIR PAPIR 500/1 комад 5   
3. KOPIR PAPIR 500/1 U BOJI комад 10   
4. KOLAŽ PAPIR SAMOLEPLJIVI  комад 30   
5. DRVENE BOJICE комад 30   
6. MARKER комад 50   
7. HEMIJSKA OLOVKA комад 150   
8. GUMICE ZA BRISANJE LOPTA 

I MILE 
комад 50   

9. GRAFITNA OLOVKASA 
GUMICOM 

комад 100   

10. MAKAZE GINGKO комад 20   
11. LEPLJIVA TRAKA MALA комад 50   
12. LEPLJIVA TRAKA ŠIROKA 40M комад 20   
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13. SVESKA A5 40 LISTA KOCKA комад 100   
14. SVESKA A5 48 LISTA LINIJA комад 50   
15. SVESKA A5 48 LISTA MEKI 

POVEZ 
комад 97   

      
      

УКУПНО БЕЗ 
ПДВ-а 

 

ИЗНОС ПДВ-а  

 

УКУПНО СА ПДВ-
ом 

 

 

НАПОМЕНА: 
- У случају незадовољавања основних својстава, тражени школски прибор 

мора бити замењен од стране и на рачун продавца другим (са траженим 
материјалом) у року од 3 дана. У случају да и по трећи пут достави школски 
прибор који одступа од траженог школског прибора из спецификације, 
Наручилац има право да једнострано раскине уговор. 

- У случају да се нуди одговарајући производ (производ одговарајућег 
квалитета) тамо где је извршена индивидуализација квалитета истицањем 
призвођача, понуђач је у обавези да достави упоредну табелу којом се 
доказују исте или боље особине понуђених производа.  У случају да није 
достављена попуњена упоредна табела понуђачу се понуда одбија као 
неприхватљива. Упоредну табелу прави сам понуђач истицањем тражених 
особина производа са особинама производа који се нуде. 

- У цену урачунати све стварне трошкове који постоје у реализацији јавне 
набавке: трошкове радне снаге, превоза и доставе, амортизације возила, 
енергената, као и све остале трошкове у реализацији јавне набавке. 

- Динамика испоруке школског прибора је одједном и то одмах након 
потписивања Уговора, а најксније до 26. новембра 2020. године. Испорука 
се има извршити у просторијама Градске управе Пирот, Српских владара 82. 
У обзир долази и испорука путем брзе поште  до складишта Наручиоца на 
наведеној адреси о трошку Продавца, уз назнаку да се провера пошиљке 
мора извршити од стране Купца по пријему пошиљке а пре потписивања 
отпремнице. 

- Aкo понуда није поднета за све тражене артикле сматраће се 
неприхватљивом и као таква биће одбијена. 

 
Место:_____________                                                ____________________ 
                   име и презиме овлашћеног лица понуђача 
Датум:_____________                                                ____________________                                                        
                       потпи 
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- Циљ пројекта је да подршка ученицима  са посебним потребама у 
периоду преласка из нижих у више разреде у школи, као и упис 
средње школе .  

- Једна од активности је и аналитичко истраживачки послови Сервиса , 
па је неопходно припремити анкетни материјал у складу са самим 
пројектом. За ту намену је неопходно ангажовати стручно лице које ће 
припремити анкетни материјал тако да обухвата следеће активности:  

 

• праћење и проучавање образовних појава и 
проблема, израда анализа и извештаја о стању у 
области инклузицног образовања и предлагања 
мера за унапређење; 

 

• праћење рада школа, старање о унапређењу 
њиховог рада и пружања стручне помоћи; 

 

• израда стручних елабората за потребе градских 
органа или установа и на њихов захтев давање 
стручног мишљења о појединим питањима; 

 

• изношење стручног мишљења и ставова , 
предлагање алтернативних решења и давања 
препорука о постојећим прописима, стратегијама, 
документима политике у области инклузивног 
образовања и сл. 

 

• У сарадњи саспецифичним пружаоцима услуга 
врши се пилотирање нових и иновативних 
приступа за пружање услуга. 

 

Потребно је сва истраживања систематизовати и анализирати од стране 
стручних лица  . 
Број анкетних упитника је 150 комада са циљном групом  . 
Урађене 2 анализе анкетних упитника.  

- За ове потребе је неопходно ускладити анкетни материјал и обраду 
као и анализу података са координатором пројекта. 

 
 

  
 
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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: о издавању наруџбенице за  набавку 
услуге: : набавка материјала за оперативни рад Сервиса  за пружање 
подршке инклузивном образовању, припрема анкетног материјала и накнада 
за обраду и анализу података 
 
 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  
 

Износ ПДВ-а (уписати) 
 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Начин и услови плаћања: 
Плаћање ће бити извршено по 
испостављању фактуре за коначно 
извршене услуге. 

Рок важења понуде (не мањи 
од 30 дана од дана отварања 
понуда): (уписати) 

_____ дана од дана отварања понуда 

Рок за извршење услуге:  26.11.2020. године 

Место реализације: Пирот 

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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