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П  О  З  И  В 

за прикупљање понуда за набавку добара 

НАБАВКА РОМСКИХ РЕЧНИКА И РАДНИХ СВЕСАКА 

ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА 

ИНКЛУЗИЈУ РОМА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2020/2021 

 

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019)  

позивамо да у поступку набавке добара доставите понуду: 

 

Предмет набавке: Набавка Ромских речника и радних свесака  

за потребе спровођења оперативног плана 

Мобилног тима за инклузију Рома Града 

Вршца за 2020/2021 

Рок за доставу понуде: 25.06.2021. до 13,00 часова 

Обавезни елементи понуде: Образац понуде из прилога 

Техничка спецификација 

Образац понуђене цене 

Критеријум за избор најповољније 

понуде: 

Најнижа понуђена цена 

Начин достављања понуде: Електронским путем или лично, на адресу: 

 - Градска управа града Вршца, Трг Победе 1.  

   Вршац    26300 – Писарница 

 - е-маil: mtimarac@vrsac.оrg.rs  

Особа за контакт: Марко Тимарац,  послови јавних набавки  

mtimarac@vrsac.оrg.rs 

 

Попуњен и потписан образац понуде доставити у затвореном коверту са назнаком: 

понуда за набавку бр. 404-089/2021-IV-09  Набавка Ромских речника и радних 

свесака за потребе спровођења оперативног плана Мобилног тима за инклузију 

Рома Града Вршца за 2020/2021 – не отварај, на адресу: Град Вршац Ул. Трг победе 1 

Вршац, или на е-маil: адресу  mtimarac@vrsac.оrg.rs 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број __________ од __________ за  набавку бр. 404-089/2021-IV-09  

 

Набавка Ромских речника и радних свесака за потребе спровођења оперативног 

плана Мобилног тима за инклузију Рома Града Вршца за 2020/2021 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

пословно име или скраћен назив:   

адреса седишта:  

овлашћено лице за потписивање уговора:  

особа за контакт:  

e-mail:  

телефон:  

факс:  

текући рачун:   

банка:   

матични број:   

шифра делатности:   

ПИБ број:  

 

Понуду дајемо (заокружити): а) самостално  б) заједничка понуда    в) са подизвођачем 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: ______________________ 

        

        ПДВ: ________________________ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ______________________ 

 

Рок важења понуде:  _______  дана( најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда). 

 

Рок испоруке : _____  дана ( највише радних 5 дана од момента требовања Наручиоца) 

 

 

 

 

 

Датум и место :  Овлашћено лице Добављача 

    

   



  

 

Т Е Х Н И Ч К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - саставни део Обрасца понуде 

 

 Дајемо понуду да за потребе Града Вршца квалитетно извршимо набавку добара: Набавка 

Ромских речника и радних свесака за потребе спровођења оперативног плана Мобилног тима 

за инклузију Рома Града Вршца за 2020/2021 у складу са захтевима из Техничке 

спецификације, поштујући све важеће стандарде и прописе.  

 

опис количина 
Јединична цена  

без пдв-а 

Укупна цена без пдв-а 

Радна свеска уз Буквар 

(Ромски) 
70 

комада 

  

Српско Ромски речник са 

граматиком   

5 

комада 

  

Укупна цена без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупна цена са ПДВ-ом  

   
ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

У цену су урачунати сви трошкови које Понуђач/Добављач има у реализацији предметне 

набавке добара. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора. Плаћање се 

врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс 

 

Исплата испоручених добара извршиће се по испостављеној фактури. Наручилац се обавезује 

да исте овери од стране овлашћеног лица  и да исплату изврши најкасније у року до 45 дана у 

складу са са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( 

„Сл.гласник РС“ бр. 119/2012,68/2015 и 113/2017).  

 

Понуђач/Добављач се обавезује да исправно регистровану фактуру достави у року од три дана 

од дана регистровања са инструкцијом за плаћање, а у складу са чланом 4а Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 

119/2012,68/2015 и 113/2017). 

 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим 

трошковима које понуђач има у реализацији набавке. За оцену понуда ће се  узимати у обзир 

цена без ПДВ-а. 

 

РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА 

Понуђач/Добављач је обавезан да испоруку предметних добара изврши у року не дужем од 

5 дана од момента требовања Наручиоца.  

У случају да Понуђач/Добављач непрецизно одреди рок испоруке (нпр: око, оквирно, од-до и 

сл.), таква понуда ће бити одбијена. 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Место испоруке добара је Фцо на тачно договорено место код Наручиоца. Овлашћено лице 

Наручиоца и Понуђача се по потписивању уговора договарају о месту испоруке уговорених 

добара. Добављач испоруку уговорених добара врши сопственим превозним средством а сви 

зависни трошкови испоруке падају на терет понуђача и урачунати су у укупну цену набавке. 

Квантитативни и квалитативни пријем добара на уговореном месту, вршиће представник 

Наручиоца уз присуство овлашћеног представника Добављача, и о томе се сачињава Записник о 

квалитативном и квантитативном пријему којим се констатује број комада и комплетности 

испоруке. Записник сачињава Наручилац и мора бити обострано потписан. Овлашћено лице 

Наручиоца је дужно да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне 

примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу. 



  

ОБАВЕЗЕ ДОВАВЉАЧА 

Понуђач/Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој  

спецификацији из Позива за достављање понуда, прописима, стандардима, техничким 

нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту добара. 

Понуђач/Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 

обострано потписаног уговора о набавци. 

Понуђач/Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и 

недостатке отклони без одлагања у року које није дужи од 5 радних дана од момента 

рекламације Наручиоца. Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се 

није могао открити уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку обавести 

Понуђача/Доваљача без одлагања. 

 

 

 

Датум и место : 
 Овлашћено лице 

Понуђача/Добављача 

    

   


