
 
 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ 
Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, Србија 
Деловодни број: 839/2022 
Датум: 18.04.2022. године 

 
 
На основу чл. 27 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр. 91/19 ) и Одлуке о покретању 
поступка дел.бр. 835/2022 од 18.04.2022. године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
(даље: Наручилац) упућује: 

 
Позив за достављање понуда за набавку на коју се закон не примењује 

Набавка услуге безбедности и здравља на раду 
Подаци о наручиоцу: 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
Ул. Кнеза Милоша бб 
ПИБ: 106159430 
МБ: 17769367 
Особа за контакт: Милан Крстић, стручни сарадник за јавне набавке  
Телефон: 062/793368, е-mail: milan.krstic@dus.rs 
Предмет набавке: набавка услуге, безбедност и здравље на раду 
 

Рок за достављање понуда 20.04.2022. године до 10 часова 

Начин достављања понуда 
Лично или поштом на адресу: Кнеза 
Милоша бб, 35230 Ћуприја, или на мејл 
milan.krstic@dus.rs 

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде 
Критеријум за доделу уговора Цена 
Особа за контакт Милан Крстић, 062/793368 

 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније до 21.04.2022. године. 
Наручилац задржава право да: 

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде, 
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима 

Наручиоца. 
Циљ спровођења поступка набавке: закључење уговора. 
Рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 
Рок важења понуде је 30 дана од дана пријема понуде. 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 
Цене морају бити изражене у динарима без и са ПДВ-ом. Цена је фиксна и не може се мењати до 
коначне реализације уговора. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика 
средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 
УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ", или на мејл milan.krstic@dus.rs.  На полеђини 
коверте написати пун назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 
Рок за подношење понуда је 20.04.2022. године до 10 часова. 

 
 

 
 
       

 
 
 



 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ЗА НАБАВКУ УЛСУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ за потребе Дома ученика средњих 
школа „Срећно“ Ћуприја. 
 

Назив понуђача  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Текући рачун и назив банке  

Контакт особа  

Одговорно лице  

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

 
Услуге безбедности и здравља на раду обухватају: 

‒ вршење контроле и пружање савета Наручиоцу у планирању, избору, коришћењу и 
одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на 
раду; 

‒ учествовање у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и 
здравих услова рада; 

‒ организовање превентивних и периодичних испитивања услова радне околине; 
‒ организовање превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад; 
‒ предлагање мера за побољшање услова рада; 
‒ праћење стања у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и 

болестима у вези са радом, учествовање у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје 
са предлозима мера за њихово отклањање; 

‒ упозоравање Наручиоца у вези са радним местом или употребом средства за рад, у случају 
када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог; 

‒ сарадњу и координацију рада са службом медицине рада по свим питањима у области 
безбедности и здравља на раду; 

− праћење примене мера за безбедан и здрав рад запослених код Наручиоца; 
− сагледавање потреба за процедурама и упутствима за безбедан и здрав рад и израда истих; 
− вођење евиденција из области безбедности и здравља на раду; 
− попуњавање повредне листе и друге документације везане за повреду на раду или 

професионално обољење; 
− израду измене и допуне акта о процени ризика на радном месту, услед промене акта о 

систематизацији радних места,промене радног простора, каo и израда општих аката; 
− обуку запослених из безбедности и здравља на раду; 
− заштиту и чување тајности свих података до којих је дошао у току извршења услуга.  
− вршилац услуга БЗР обавезан је да достави важећу лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду и потврду о положеном стручном испиту за лице 
запослено/радно ангажовано на пословима безбедности и здравља на раду 

Напомена: У Дому ученика се не обављају послови са повећаним ризиком за безбедност и здравље 
раду, нити обављање послова захтева лична заштитна средства. 
Оквирни број запослених и радно ангажованих у уговореном периоду је 30 лица.  
Услуге се обављају у Дому ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја. 



 
 

ИЗЈАВА  

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем 

  

И З Ј А В У 

– да понуђач ____________________________________________ (уписати назив понуђача) 
поседује важећу лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду, Број: 
________________________ датум ____________________које је издато од 
_______________________________________________________ (уписати назив издаваоца 
лиценце).  

– да понуђач има лице запослено/радно ангажовано на пословима безбедности и здравља 
на раду _______________________________________(уписати име и презиме лица), које има 
положен стручни испит за послове безбедности и здравља на раду - број уверења 
______________________________  од ________________ године (уписати број и датум 
решења), које је издало ____________________________ (уписати назив издаваоца 
уверења); 

– да је лице наведено у претходној тачки запослено/радно ангажовано код понуђача по 
уговору _________________________ (навесети назив уговора*) број 
__________________________________ (уписати број и датум уговора), и да је за наведено 
лице поднета пријава у РФПИО, односно Централни регистар социјалног осигурања. 

 

 

 

 

 

Место: 
М.П. 

Потпис понуђача 

Датум:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Услуге безбедности и здравља на раду 

 
 
 
 

Предмет понуде: 
Услуге безбедности и здравља на раду  у 

Дому ученика средњих школа „Срећно“ 
Ћуприја 

Понуђена цена Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 
Услуга безбедности и здравља на раду у складу 
са спецификацијом (месечно)   

УКУПНО (за 12 месеци)   

Рок плаћања у данима од дана пријема рачуна и 
пријема месечног извештаја о раду: 45 дана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место: М.П. Потпис понуђача 

Датум:  
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