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Наручилац Градска управа Пирот  

Адреса Српских владара 82 

Место Пирот 

Број  404-587/2020 

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  добара: Униформе за раднике ЈУМ-а. 
 
Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити 
извршено у року до 45 дана по испостављању фактуре након испоруке 
добара. 
 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу 
критеријума цене. 

 
Рок за подношење понуда је 23.11.2020. 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  
23.11.2020. 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. 
Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла. 
Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице на мејл javnenabavke 
@pirot.rs.  
 

 



____________________________________________________________________________ 
Наруџбеница,  

набавка добара: Униформе за раднике ЈУМ-а 
 2/7 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  
 

1. МУШКО ОДЕЛО,  9 комада 
 
САКО је једноредан, са обореним реверима, предњица на дужини је 
заобљена, доња крагна је ојацана са филцом, копцање је помоцу 2 
или 3 дугмета, леђа су са 1 шлицом или са 2 бочна шлица, доњи 
усецени џепови су са патнама, са леве стране у висини прса налази 
се ткз. „цигар“џеп. На дужини рукава налази се шлиц са 4 дугмета. 
Сако је постављен вискозном поставом са обе унутрашње стране 
налазе се усецени џепови. 
ПАНТАЛОНЕ - 1 фалтна, са два коса џепа на предњици испод линије 
појаса, појас је са прелазом који се копца са металном копцом и 1 
дугметом, појас је са 5 гајкица, доња страна појаса је ојацана 
памуцном појасницом, шлиц се затвара помоцу патент затвараца. 
Позади један двопаслполни усецен џеп, дужина ногавице је без 
манжете. Панталоне су са предње стране до висине колена 
постављене вискозном поставом. 
Основни материјал: штоф, тамно сиве боје, сир. састав: 60-80% вуна 
40-20% полиестер Тежина : 280-300г/м2 
 
2. МУШКА КОШУЉА, 18 комада, дуги рукав, класицног кроја, благо 
струкирана са ојацаном крагном. Са предње стране на линији 
копцања ојацано је лепљивом поставом. Са леве стране предњице у 
висини прса нашивен је џеп који се затвара помоцу једног дугмета. 
Кошуља дугих рукава је са манжетом која се копца са два дугмета, 
прорез рукава изнад манжетме се затвара дугметом. 
Основни материјал: пуплин, беле боје, сир. састав: 60-80% памук 40-
20% полиестер Тежина : 125-135 г/м2 
 
3. ЖЕНСКИ ТРОДЕЛНИ КОСТИМ, 8 комада 
 
БЛЕЈЗЕР је једноредан, копцање са 2 или 3 дугмета, благо струкиран, 
доњи усецени џепови су са патнама. 
ПАНТАЛОНЕ равног „цигарет“ кроја, са два коса џепа на предњици 
испод линије појаса, са украсним вертикалним штепом по средини 
предње стране, појас је са прелазом који се копца 1 дугметом, са 5 
гајкица, шлиц се затвара помоцу патент затвараца. 
СУКЊА је А- кроја, благо струкирана, напред по средини са  фалтом „у 
сусрет“,  без џепова, са вискозном поставом и појасом који је ојачан 
лепљивом поставом,  копцање је са задње стране помоцу патент 
затвараца и једног дугмета.  
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Основни материјал: штоф, тамно сиве боје, сир. састав: 60-80% вуна, 
40-20% полиестер, тежина : 280-300г/м 
 
4. ЖЕНСКА КОШУЉА, 16 комада,  дуги  рукав,  модерног кроја, благо 
струкирана са класичном крагном. Са предње стране линије копчања 
ојачане су лепљивом поставом. Са обе стране предњице и леђа до 
висине прса налазе се ушци (брусне),  рукав је са манжетом и копца 
се са два дугмета. Доњи обод полукружно опшивен према бочним 
странама 
Основни материјал: пуплин, беле боје, сир. састав: памук/полиестер, 
са 2-4% еластан, или вискоза/еластин, Тежина : 120-130г/м2 
 
НАПОМЕНА: Величине наведених одевних предмета биће одређене 
од стране одабраног понуђача, узимањем мере сваком од 17 радника 
понаособ. 
 

 
 
 

РБ ОПИС КОМ 
ЦЕНА ПО 
ЈЕД. БЕЗ 

ПДВ 

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ 

1. Мушко одело 9   

2. Мушка кошуља 18   

3. Женски троделни костим 8   

4. Женска кошуља 16   

  УКУПНО БЕЗ ПДВ  

  ПДВ  

  УКУПНО СА ПДВ  

 
 
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. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара: Униформе за раднике ЈУМ-
а 
 

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 до 45 дана по 
испостављању фактуре након испоруке 
добара 

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

______ дана од дана отварања понуда 

Рок реализације - 
(максимално 10 календарских 
дана): 

_____  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 
 
 


