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Наручилац Градска управа Пирот  

Адреса Српских владара 82 

Место Пирот 

Број  III 404-27/2021 

Датум 12.02.2021. 

 

 

НАРУЏБЕНИЦА 
Редни број 2.2.4/2021 

 

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  услуга: Пренос седница. 
 

Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. По испостављеној 
фактури након реализованог преноса седнице Скупштине. 
 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу 
критеријума цене. 
 

Рок за подношење понуда је 19.02.2021. 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  
19.02.2021. 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. 
Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла. 
Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице на мејл javnenabavke 
@pirot.rs. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1. Пословни капацитет 

• Да понуђач поседује стручне референце да је самостално или као 
водећи партнер у заједничкој понуди закључио и реализовао минимум 
3 уговора за ТВ пренос седница Скупштине у претходних 5 година 
(2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. година) 

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица:  
- Списак пружених услуга који су предмет ове јавне набавке, са потврдом 
издатом од стране наручиоца. 
 

• Да понуђач поседује Дозволу за пружање медијске услуге, издату од 
стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица:  
- Копија Дозволе 
 
2. Технички капацитет:  
Да понуђач располаже следећом техничком опремљеношћу:  
- 3 камере са форматом слике који се емитује 16:9   
Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
- Изјава о расположивости техничке опреме  
- Печатом понуђача оверена копија пописне листе на дан 31.12.2020. год. 
(само за тражени технички капацитет), или уговор о закупу ако је опрема 
закупљена, уговор о лизингу ако је опрема узета на лизинг или фактуру ако 
је опрема набављена у 2021. години. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  
Пренос седница,  редни број 2.2.4/2021 

 
Услуге директног телевизијског преноса седница Скупштине Града Пирота 
обухватају следеће обавезе понуђача:  
- да створи техничке услове за емитовање квалитетног програма и сигнала 
који покрива целу територију Града Пирота,  
- да врши директан пренос свих редовних и ванредних седница Скупштине 
Града Пирота од отварања до закључивања седнице,  
- да оствари технички квалитетно дигитално емитовање телевизијског 
програма земаљског емитовања сигнала и путем кабловских оператера на 
целој територији Града Пирота,  
- да наредног дана након дана одржавања седнице достави копију снимка 
седнице на CD или DVD носачу, у два примерка  
 
Оквирно 8 преноса, са оквирним трајањем једне седнице од 5 часова. 
 
НАПОМЕНА: Пожељно је да понуђач буде са територије Града Пирота. 
 
 

РБ Опис предмета 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а  

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

1 Пренос седнице ком 8   

ИЗНОС ПДВ-а  

 УКУПНО СА ПДВ-ом  

 
 
 
 
 
 
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: 
 

 

 

 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. 
 

 
 
 
 



____________________________________________________________________________ 
Наруџбеница,  

набавка услуга: Пренос седница, редни број 2.2.4/2021 
 7/10 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: о издавању наруџбенице за  набавку 
услуга: Пренос седница, редни број 2.2.4/2021 
 
 

Укупна цена без ПДВ-а 
 
 

Износ ПДВ-а  
 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

Начин и услови плаћања: 
______ дана од дана испостављања фактуре 
након реализованог преноса седнице Скупштине 
Града Пирота 

Рок важења понуде  30 дана од дана отварања понуда 

Место реализације: Према спецификацији 

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 ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

 
  

Закључен између: 
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: НАРУЧИЛАЦ) и 

2. _________________________________, место ______________, 
ул. _________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, 
МБ _______________ 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: ИЗВРШИЛАЦ) 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде пружање 
услуге преноса седница Скупштине Града Пирота у свему у складу са 
Обрасцем понуде са спецификацијом услуга од _______ 2021. године, за 
период од 12 месеци, почевши од 04.04.2021. године. 
 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 
 

Члан 2. 
 

Пружалац услуге се обавезује да:  

• створи техничке услове за емитовање квалитетног програма и 
сигнала који покрива целу територију Града Пирота,  

• врши директан пренос свих редовних и ванредних седница 
Скупштине Града Пирота од отварања до закључивања седнице,  
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• оствари технички квалитетно дигитално емитовање телевизијског 
програма земаљског емитовања сигнала и путем кабловских 
оператера на целој територији Града Пирота,  

• наредног дана након дана одржавања седнице достави Наручиоцу 
копију снимка седнице на CD или DVD носачу, у два примерка.  

 
Члан 3. 

 
Извршилац ће предметне услуге обављати професионално и стручно, 
ангажовањем квалификованог особља и у складу са роковима 
дефинисаним у понуди.  
 

ЦЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛУГА 
 

Члан 4. 
 

Наручилац се обавезује да извршену услугу плати по цени од ____________ 
динара без ПДВ-а и плус __________ динара ПДВ, што заједно износи 
____________ динара са ПДВ-ом, _______ дана по испостављању фактуре 

након реализованог преноса седнице Скупштине. 
Достављени рачун Наручиоцу мора бити потписан односно одобрен за 
плаћање од стране овлашћеног одговорног лица Наручиоца који је 
задужен за контролу реализације Уговора и само такав представља 
основ за плаћање.  
Уговор се закључује до финансијског искоришћења вредности Уговора, на 
основу и  у складу са Планом набавки за 2021. годину Градске управе Пирот. 
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. 

 
ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА 

 
Члан 5. 

 
Наручилац прихвата цене дате у понуди Извршиоца и обавезује се да 
исплати накнаду за пружене услуге, по испостављеној фактури и 
спецификацији са тачно наведеним називом пружених услуга и свом 
неопходном пратећом документацијом, на текући рачун Извршиоца услуга 
број ____________________ код _____________ банке. 
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РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 6. 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у 
следећим случајевима:  

• уколико Извршилац услуга не изврши обавезе из члана 2. овог 
уговора;  

• уколико Извршилац услуга не поступи по примедби и исту не отклони 
у року од 10 (десет) дана од дана пријема примедбе.  
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид 

Уговора и доставља се другој уговорној страни.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 7. 
 

Уговор ступа на снагу 04.04.2021. године и важи 12 месеца.  
 

Члан 8. 
 

За све што није регулисано овим Уговором, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима и других важећих законских прописа и 
подзаконских аката којима се регулише предмет уговора.  

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

Члан 9. 
 

 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 
(два)  задржава Наручилац, а 2 (два) Извршилац услуге. 

 
 

 
Н А Р У Ч И Л А Ц                                                           И З В Р Ш И Л А Ц             
                                              
_________________                                                       ________________ 
 

 


