
 
 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ 
Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, Србија 
Деловодни број: 2596/2022 
Датум: 07.11.2022. године 

 
 
На основу чл. 27 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр. 91/19 ) и Одлуке о покретању 
поступка дел.бр. 2591/2022 од 07.11.2022. године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
(даље: Наручилац) упућује: 

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

Набавка услуге испитивања услова радне околине у просторијама Дома ученика за летњи и 
зимски период 

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, испитивања услова радне околине у просторијама Дома 
ученика за летњи и зимски период 
 

Рок за достављање понуда 10.11.2022. 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 15.11.2022. 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 за сваки уговорени период, а по 
изради стручног налаза. 
Рок важења понуде је 60 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 ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ", 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 10.11.2022. године до 10 часова. 

 
 

 
 
       



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ЗА НАБАВКУ УЛСУГЕ ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ за потребе Дома ученика средњих 
школа „Срећно“ Ћуприја. 
 

Назив понуђача  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Текући рачун и назив банке  

Контакт особа, бр. 
телефона 

 

Одговорно лице  

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Испитивање услова радне околине у просторијама дома ученика (зимски период) 
Ред 
Бр. Укупан број мерних места Цена по мерном месту 

без ПДВ-а 
Цена по мерном месту 

са ПДВ-ом 
1.  8   

УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а)  
ПДВ (20%)  

УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом)  

Испитивање услова радне околине у просторијама дома ученика (летњи период) 

 Укупан број мерних места Цена по мерном месту 
без ПДВ-а 

Цена по мерном месту 
са ПДВ-ом 

2.  8   
УКУПНА ЦЕНА  (без ПДВ-а)  

ПДВ (20%)  
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом)  

УКУПНА ЦЕНА ИСПИТИВАЊА ЗА ЗИМСКИ 
И ЛЕТЊИ ПЕРИОД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

  
 

Рок извршења услуга: 15 дана од дана закључења уговора. 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника 
сваки понуђач из групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде. 
 
 
 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Испитивање услова радне околине врши се у складу са Законом о безбедности и здрављу на 
раду (“Сл. гласник РС” бр. 101/05 и 113/2017) и Правилником о поступку прегледа и провере опреме 
за рад и испитивања услова радне околине (”Сл. гласник РС” бр. 114/2014 и 102/2015).  

Испитивање услова радне околине потребно је извршити за објекат Дома ученика средњих 
школа „Срећно“ у Ћуприји, у улици Кнеза Милоша бб.  

 
У прилогу понуде потребно је доставити фотокопију: 

- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. 
 

Привредни субјект који учествује у поступку набавке мора да поседује лиценцу за 
обављање послова испитивања услова радне околине – хемијских и физичких штетности 
(осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и обавезан је да достави фотокопију 
лиценце уз понуду. 
 

Стручни налаз о испитивању услова радне околине и биолошких штетности доставити у 
штампаном  облику у два укоричена примерка. 
 
       У цену су урачунати сви трошкови. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место: М.П. Потпис понуђача 

Датум:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


