
 
 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ 
Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, Србија 
Деловодни број: 3092/2020 
Датум: 15.12.2020. године 

 
 
На основу чл. 27 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр. 91/19 ) и Одлуке о покретању поступка 
дел.бр. 3090/2020 од 15.12.2020. године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја (даље: 
Наручилац) упућује: 

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

Набавка униформи за раднике обезбеђења 
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 добра, набавка униформи за раднике обезбеђења 
 

Рок за достављање понуда 18.12.2020. године до 12 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 21.12.2020. 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 достављања 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 УНИФОРМИ 
ЗА РАДНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА", 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 18.12.2020. године до 12 часова. 

 
 
 
 

Милан Крстић 
Стручни сарадник за јавне набавке 

 
       

 
 
 
 
 
 
 



 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ЗА НАБАВКУ УНИФОРМЕ ЗА РАДНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 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 ПРОИЗВОДА 

 

Редни 
број Артикал Јединица 

мере Кол. 

Цена 
јединице 
мере без 

ПДВ 

Цена 
јединице 
мере са 

ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1.  

Кошуља 
-бела боја, дуг рукав, са 
везом у црвеној боји 
исписаним логом Дома 
на левом рукаву.  На 
предњој страни у 
горњем левом углу 
флуоресцентрним 
словима исписано 
„ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“, а 
испод тог текста 
ситнијим 
флуоресцентним 
словима „SECURITY“. 
Израђена од мин. 96% 
памука. Величине по 
потреби наручиоца 

Ком. 10     

2.  

Блуза/танка јакна 
-црне боје, дугих 
рукава, са руском 
крагном, полар, два 
паспул џепа, два коса 
џепа доле, ластиш на 
дну и на рукавима, са 
везом исписаном логом 
у црвеној боји на 
средини леђа испод 
кога је флуоресцентним 
словима исписано 
„ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“, а 
испод тог текста 
ситнијим 
флуоресцентним 

Ком. 5     



словима „SECURITY“; 
на левом рукаву везом 
исписан лого Дома у 
црвеној боји. Величине 
по потреби наручиоца 

3.  

Зимска јакна 
-црне боје, са копчањем 
помоћу рајфершлуса на 
предњој страни,  100% 
полиамид, дупла јакна, 
унутрашња јакна полар, 
са логом Дома; 
флуоресцентним 
словима исписано на 
средини леђа 
„ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“, а 
испод тог текста 
ситнијим 
флуоресцентним 
словима исписано 
„SECURITY“. Исти 
натписи и на предњој 
страни у горњем левом 
углу, а на левом рукаву 
везом исписан лого 
Дома у црвеној боји. 
Величине по потреби 
наручиоца 

Ком. 5     

4.  

Зимске панталоне: 
-црне боје, са бочним 
џеповима на 
ногавицама, позади два 
џепа, два бочна џепа, 
мин. 35% памук, макс. 
65% полиестер. 
Величине по потреби 
наручиоца 

Ком. 5     

5.  

Прслук: 
-црне боје, постављен, 
са копчањем помоћу 
рајфершлуса на 
предњој страни. 
Флуоресцентним 
словима исписано на 
средини леђа 
„ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“, а 
испод тог текста 
ситнијим 
флуоресцентним 
словима исписано 
„SECURITY“. Исти 
натписи и на предњој 
страни у горњем левом 
углу. Величине по 
потреби наручиоца 
 

Ком. 5     

6.  
Кишни мантил: 
- Величине по потреби 
наручиоца 

Ком. 5     

7.  

Поло мајица: 
-црне боје, са кратким 
рукавима, 100% памук, 
са везом исписаним 

Ком. 10     



логом на средини леђа 
у црвеној боји испод 
кога је натпис 
флуоресцентним 
словима исписано 
„ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“, а 
испод тог текста 
ситнијим 
флуоресцентним 
словима „SECURITY“. 
На левом рукаву везом 
исписан лого Дома у 
црвеној боји. На 
предњој левој страни 
мајице  везом исписано 
у црвеној боји ДОМ 
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА „СРЕЋНО“ – 
ЋУПРИЈА, испод кога 
су натписи 
флуоресцентним 
словима исписани 
„ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ и 
„SECURITY“. Величине 
по потреби наручиоца 

8.  

Летње панталоне: 
-црне боје, напред коси 
џепови, позади паспул 
џеп. Материјал макс. 
65% полиестер. 
Величине по потреби 
наручиоца 

Ком. 5     

 
Укупно  

 

  

 
Боја флуоресцентних слова је по потреби наручиоца. 
Пре почетка израде, привредни субјект са којим Дом ученика закључи уговор дужан је да у 
електронском облико пошаље припрему на одобрење наручиоцу. 
 
Услови и начин плаћања:  у року од _______ дана од дана достављања фактуре. 
 
Рок за извршење уговора: _____________ дана од дана закључења уговора.  
 
Испорука се врши на адреси Дома ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша 
бб. Трошкове испоруке сноси привредни субјект коме буде додељен уговор. 
 
 
У _________________ 
 
Датум _____________ 

М.П. 
Потпис одговорног лица понуђача 

 
_____________________________ 

 
 
 


