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Наручилац Градска управа Пирот 

Адреса Српских владара 82

Место Пирот

Број III 404-448/2021

Датум 26.11.2021.

НАРУЏБЕНИЦА
Редни број: 2.1.15/2021

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ 
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Назив добра наруџбеницом:  Календари и новогодишњи поклони, чији је 
наручилац Градска управа Пирот.
Рок реализације: 15 дана од дана закључења Уговора.
Начин плаћања: Плаћање ће бити извршено по испостављању фактуре након 
коначне испоруке свих добара из Спецификације.
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу 
критеријума цене.

Рок за подношење понуда је 02.12.2021. године године до 12:00 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на мејл 
rajko.karlicic@pirot.rs у року и то најкасније до 12:00 часова дана  02.12.2021. 
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 и попуњен, доказ о испуњености 
додатног услова и потписан Модел уговора.
Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла.

Понуђач је у обавези да испуни додатни услов у погледу Техничког капацитета.
Услов: Закуп билборда са осветљењем, димензије 4x3 m и то у ужем градском 
језгру.
Доказ: Понуђач је дужан да достави скениран доказ о основу за коришћење 
(доказ о власништву, уговор о закупу, предуговор, решење о постављењу и 
слично)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ 



__________________________________________________________________________________________
Набавка добара наруџбеницом: Календари и новогодишњи поклони, редни број 2.1.15/2021

чији је наручилац Градска управа Пирот
2/10

Набавка добара:  Календари и новогодишњи поклони, чији је наручилац 
Градска управа Пирот, редни број 2.1.15/2021.

АРТИКАЛ КВАЛИТЕТ ОПИС ТИРАЖ/
КОМ

ЦЕНА ПО 
КОМАДУ 

БЕЗ ПДВ-А
УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А

А Б В Г Д Ђ=(ДXГ)

КАЛЕНДАРИ
/

Календар формата 
Б3 са 7 листова, 
једнострана 
штампа, колор 4/0, 
са подложним 
хромо картоном и 
уштампаним 
подацима са логом 
Града Пирота, 
квалитет папира 
135 gr/m2, спирално 
везивање, са 
дизајном и 
припремом за 
штампу. Први лист 
је насловни. На 
сваком листу по 2 
месеца. Мотиви 
календара морају 
бити са тематиком 
Града Пирота и да 
представљају 
културну, историјску 
и привредну 
баштину. Рок 
израде и испоруке 
је 15 дана од дана 
потписивања 
Уговора. 

800 
комада

ОЛОВКЕ

ОБИЧНЕ

Квалитетна 
пластична хемијска 
оловка са 
квалитетном 
завршном обрадом. 
Могућност 
штампања 
одговарајуће 
величине и боје 
знака. Рок израде  и 
испоруке је  15 дана 
од дана 
потписивања 
Уговора. 

500



__________________________________________________________________________________________
Набавка добара наруџбеницом: Календари и новогодишњи поклони, редни број 2.1.15/2021

чији је наручилац Градска управа Пирот
3/10

БОЉЕ

Квалитетна 
метална хемијска 
оловка са 
квалитетном 
завршном обрадом. 
Траба да има 
металну клипсу и  
хромиране детаље. 
Грип треба да буде 
од метала. 
Могућност 
штампања 
одговарајуће боје и 
величине знака. Рок 
израде и испоруке 
је 15 дана од дана 
потписивања 
Уговора. 

400

РОКОВНИЦИ ОБИЧНИ

Роковник B5 
формата, корице: 
скај, термо скај; 
књижни блок: 
бездрвна 80 gr/m2, 
број страна: око 
300. Обавезан 
додатак: важни 
телефони,мерне 
јединице, растојање 
између градова. 
Сребрна боја 
штампе или суви 
жиг. Рок израде и 
испоруке је 15 дана 
од дана 
потписивања 
Уговора. 

340
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БОЉИ

Роковник B5 
формата, корице: 
скај, термо скај, 
екокожа, 
универзални мотив; 
књижни блок: 
бездрвна 80 gr/m2, 
број страна: око 
300. Обавезан 
додатак: важни 
телефони,мерне 
јединице, растојање 
између градова. 
Сребрна боја 
штампе или суви 
жиг. Рок израде и 
испоруке је 15 дана 
од дана 
потписивања 
Уговора. 

60

ПРАВОСЛА
ВНИ

Православни 
подсетник. Сребрна 
боја штампе или 
суви жиг или 
штампа у колору. 
Рок израде и 
испоруке је 15 дана 
од дана 
потписивања 
Уговора. 

10

КЕСЕ ВЕЛИКЕ

Са врпцом, 
граматура папира: 
130 gr/m2 по 
задатом дизајну, 
пластификација 
обавезна (мат или 
сјајна). Рок израде и 
испоруке је 15 дана 
од дана 
потписивања 
Уговора. 

400 
(тамно 
плаве 

боје), са 
сребрно
м бојом 
штампе.

Израда 
новогодишњих 
честитки, по 
одобреном 
дизајну, формат 
170mmx170mm 
– Град Пирот

/ / 300

Коверте за 
новогодишње 
честитке, 

/ / 300
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адекватне 
новогодишњој 
честитки, по 
одобреном 
дизајну
Закуп билборда 
за 
новогодишње и 
божићне 
празнике, 
центар града.

/ / 1 месец

Штампа 
постера за 
билборд / / 1

Ауторске 
фотографије за 
календар, 
дизајн и 
припрема за 
штампу 
честитке – 
позивнице 
поводом Дана 
града, 
новогодишње 
честитке и 
билборда

/ / паушал

Збир: Укупна цена без ПДВ-а:

Износ ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

НАПОМЕНА:
 Aкo понуда није поднета за све тражене позиције сматраће се 

неприхватљивом и као таква биће одбијена.
 Наручилац одобрава дизајн каландара и одабир роковника и хемијских 

оловки.
 
Место:_____________                                                                                     ____________________

  име и презиме овлашћеног лица понуђача
Датум:_____________                                                                                       ____________________                                              

             потпис
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У складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19), у поступку 
учешћа по позиву за доделу набавке наруџбеницом, набавке добра: Календари 
и новогодишњи поклони, чији је наручилац Градска управа Пирот, у својству 
понуђача дајем следећу

                                               ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању 
предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде.

Гарантујем да ћу реализацију набавке урадити на легалном софтверу.

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради 
провере испуњења обавеза из предметне набавке.

Место:_____________                                                                                     ____________________
  име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                                                   ____________________                                                  
          потпис
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OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добра: Календари и новогодишњи поклони, чији 
је наручилац Градска управа  Пирот, редни број 2.1.15/2021.

Укупна цена без ПДВ-а: 
(уписати)

Износ ПДВ-а : (уписати)

Укупна цена са ПДВ-ом:   
(уписати)

Рок испоруке: 
15 дана од дана закључења уговора.

Начин и услови плаћања -  
(Авансно плаћање није 
дозвољено):

Плаћање ће бити извршено по 
испостављању фактуре након коначне 
испоруке свих добара из Спецификације.

Место испоруке: 
Градска управа  Пирот, ул. Српских владара 
82, 18300 Пирот,  канцеларија број 8 на 
првом спрату.

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

Рок важења уговора: До коначног испуњења свих уговорних 
обавеза.

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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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Седиште и адреса Понуђача

Одговорно лице (потписник 
уговора)

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун понуђача и банка

Матични број понуђача

Порески идентификациони број 
предузећа – ПИБ

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________                               
           потпис
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Модел Уговора 
о набавци календара и новогодишњих поклона

Уговорне стране:
1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични 
број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Града Пирота, Саша 
Јовановић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2.________________________________________,ул.__________________ 
бр. _____,место _____________,  ПИБ _________________, матични број 
_______________, кога заступа _________________, 
(заокружити и попунити)
а. 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); (у даљем тексту: Продавац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка добра наруџбеницом - Календари и новогодишњи 
поклони, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.1.15/2021, а по 
спроведеном поступку набавке наруџбеницом.  

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

Члан 1

Продавац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши набавку добара:   
Календари и новогодишњи поклоних, наведене у табеларном приказу понуде, који 
је саставни  део и прилог овог Уговора.

Члан 2

Рок израде и испоруке наведених артикала је 15 дана од дана закључења Уговора. 
Продавац ће испоруку вршити својим превозом франко складиште Наручиоца: 
Градска управа  Пирот, ул. Српских владара 82, 18300 Пирот,  канцеларија број 8 на 
првом спрату.
Квалитативни и квантитативни пријем испорученог рекламног материјала вршиће 
се приликом преузимања истог.
Уколико се утврде недостаци, Наручилац је дужан да у законском року обавести 
Продавца који се обавезује да усвоји рекламацију и изврши исправку.
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Члан 3

Наручилац се обавезује да за испоручени материјал плати уговорену цену у износу 
од _______________ динара без ПДВ-а и плус ПДВ  ____________   динара, што 
укупно износи _________________ динара са ПДВ-ом.
Плаћање ће бити извршено по испостављању фактуре након коначне испоруке 
свих добара из Спецификације, на рачун _____________________________, који се 
води код банке ________________________.

Члан 4

Фактурисање свих добара из Спецификације Продавац ће вршити по ценама из 
понуде која је и саставни део овог Уговора.

Члан 5

Наручилац се обавезује да током трајања овог Уговора има количине и асортиман 
производа домаћег и страног порекла сагласно понуди коју је дао.
Наручилац се обавезује да производи домаћег и увозног порекла по квалитету 
одговарају важећим прописаним стандардима и да буду снабдевени прописаном 
документацијом која сведочи о праву пуштања тих производа у промет на тржишту.

Члан 6

Рок важења овог Уговора је до коначног испуњења свих уговорних обавеза.
Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из претходног 
става уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим 
Уговором, без отказног рока.

Члан 7

На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о облигационим 
односима и остали прописи који уређују ову материју.

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 по 2 (два) за сваку 
уговорну страну.

      НАРУЧИЛАЦ  ПРОДАВАЦ

___________________ _____________________


