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Наручилац Градска управа Пирот  

Адреса Српских владара 82 

Место Пирот 

Број  404-86/2021 

Датум 19.03.2021. 

 

 

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  услуга :  Ревизија завршног рачуна. 
 

Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити 
извршено у року од 45 дана по испостављању фактуре након извршене 
услуге. 
 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу 
критеријума цене.Уколико два или више понуђача понуде исту цену 
Наручилац ће изабрати оног понуђача који понуди краћи рок реализације. 

 

Рок за подношење понуда је 25.03.2021. 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  
25.03.2021. 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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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  
 
 

 
 
 
Ревизија завршног рачуна Буџета града Пирота, закључно са 

31.12.2020. године. 
Сходно члану 92. став 2. Закона о буџетском систему (»Сл.гласник 

РС» бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, исправка 
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20).Завршни рачун буџетских локалних власти подлеже екстерној 
ревизији. 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________________                                                         
___________________________________ 
         име и презиме овлашћеног лица понуђача 

Датум:_____________________                                    М.П.           
___________________________________ 

                        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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка услуга: Ревизија завршног рачуна.  
 

 

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 од 45 
дана по испостављању фактуре након 
извршене услуге. 

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

______ дана од дана отварања понуда 

Рок  за извршење услуге - _____  календарских дана 

Место реализације: Град Пирот 

Начин давања понуде: 
(заокружити) 

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

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

потпис 
 
 


