
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС»  бр. 91/2019) Градска 
управа града Вршца, упућује: 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
1. Назив наручиоца:  Градска управа града Вршца 
    Адреса наручиоца: Трг победе 1  
    Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com  
     
2. Предмет набавке: ситан инвентар. У прилогу се налази спецификација са артиклима 
који се траже. 
 
3. Начин достављања понуде: Понуде се могу предати путем поште на адресу: Град 
Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац или лично, преко писарнице Градске управе града 
Вршца на истој адреси. 
 
На коверти обавезно назначити: „Понуда за набавку  бр. 404-57/2022-IV-09 - набавка 
ситног инвентара“. 
 
 
4. Рок за предају понуда: 20.05.2022. године до 11:00 часова, до када понуде морају 
стићи код наручиоца без обзира на начин слања. Неблаговремене и непотпуне понуде 
неће бити разматране. 
 
 
  

 
  



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Дајемо понуду број ____________ од ______________ за набавку ситног инвентара 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

пословно име или скраћен назив:   
адреса седишта:  
овлашћено лице за потписивање уговора:  
особа за контакт:  
e-mail:  
телефон:  
текући рачун:   
банка:   
матични број:   
ПИБ број:  
 
 
 

Ред. 
број Врста Јед. 

мере Кол. Цена без ПДВ-а Укупно  
без ПДВ-а 

1.  Грејалица калолифер 2kw kom 5   

2.  Пајсер kom 2   

3.  Виласти кључеви гарнитура ком 2   

4.  Окасти кључеви гарнитура ком 2   

5.  Уљани радијатор 13v  ком 3   

6.  Грађевинска колица ком 2   

7.  Шрафцигер гарнитуре ком 1   

8.  Полице архивске ком 18   

9.  Бојлер 50л ком 2   

10.  Решо електрични ком 2   

11.  Потапајућа пумпа ком 2   

12.  Електрична лемилица ком 2   

13.  Алуминијумске мердевине 3x1 ком 2   

14.  Алуминијумске мердевине 5x1 ком 2   

15.  Алуминијумске мердевине 2x11 ком 2   

16.  Усисивач за прашину већи ком 4   

17.  Усисивач за прашину мањи ком 3   

18.  Аку бушилица 12v ком 1   



19.  Кварцна пећ 3x800w ком 3   

20.  Шприц за прскање 10л ком 3   

21.  Чекић 300г ком 2   

22.  Чекић 500г ком 2   

23.  Тестера за дрво 762 ком 2   

24.  Рам за бонсек ком 2   

25.  Телефонски апарат бежични ком 5   

26.  Сајла за канализацију 3м ком 1   

27.  Апарат за варење  ком 1   

28.  Маска за варење ком 1   

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 
 Требовање се врши сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, највише у 

висини процењене вредности јавне набавке.  
 

 Наручилац не мора поручити све са списка, а може купити и добра из 
асортимана добављача која нису обухваћена овом спецификацијом. 

 
 Процењена вредност набаке:  500.000,000 динара без ПДВ; 

 
 Плаћање на основу испостављене фактуре и предходног појединачнеог 

требовања наручиоца,  према ценама из усвојене  понуде добављача, уз 
ограничење да укупна плаћања, без пореза на додату вредност, не смеју прећи 
процењене вредност набавке. 
 

 Фактурисање других  сродних добара која нису обухваћена и јасно прецизирана 
Техничком спецификацијом, се врши на основу важећег ценовника добављача 
уз предходну сагласност Наручиоца; 

 
 Место испоруке: Просторије наручиоца-франко наручилац  

 
 Рок испоруке:  НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 24 сата од датума требовања, односно 

захтева наручиоца; 
 

 Начин спровођења контроле и обезбеђивање квалитета: Добављач  је у обавези 
да обезбеди квалитет испоручених добара у складу са свим стандардима и 
нормативима; 

 
Добављач одговара за квалитет испоручених добара. Сви недостаци у квалитету 
испорученог материјала се записнички констатују и понуђач је дужан да у року 



од два дана уклони одређене недостатке. 
 

Уколико понуђач не испоштује техничке карактеристике дате у понуди, 
наручилац   задржава право да раскине уговор 

 
 
     Датум:_______________                                                                        Потпис Понуђача: 
 
 

 _____________________ 
 


