
 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 
Кнегиње Љубице број 10 

Набавка: Н 4/2021 

 

 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 
СТРУЧНЕ УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 

 
 

 

 

Подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име и презиме одговорног лица: 

 

 

Име и презиме особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-mail): 

 

Телефон понуђача: 

 

 

Текући рачун понуђача и назив 

банке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 804 од 29. јуна 2021. године за 

достављање понуде за набавку Стручних услуга противпожарне заштите за годишње потребе 

Факултета уметности у Нишу, доставља се следећа 

 
 

П О Н У Д А 

број________________од_________2021. године 

 

Редни 

број 

 

О П И С 

Цена на месечном 

нивоу  без ПДВ-а 
1. Услуге лица задуженог за организацију и спровођење 

превентивних мера из области заштите од пожара: 

- Вођење свих евиденција из области ЗОП-а 

- Усаглашавање постојећих докумената са позитивним 

прописима 

- Обука новозапослених радника 

- Редовна провера знања запослених из области заштите 

од пожара (на 3 године) 

- Налагање потребних мера за унапређење ЗОП-а 

одговорном лицу 

- Редовно сервисирање противпожарних апарата и 

хидратаната у објектима (два пута годишње) 

- Редовна контрола паник расвете у објектима (два пута 

годишње) 

- Редован обилазак објеката (једном месечно) 

- Ванредни обилазак у случају ванредне ситуације или 

при најављеној посети инпектора 

- Праћење прописа и предлагање мера ради унапређења 

ЗОП мера 

- Обављање осталих послова из области заштите од 

пожара у складу са одредбама Закона о заштити од 

пожара 

 

 

 

 

 

Рок плаћања: 

 

 

             дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

извршеној услузи  

 

  

 

              Датум:           Понуђач 

 

 .  . 2021. године  М.П.       

                   (потпис овлашћеног лица) 

 



Образложење: 

 

Одлука о додели уговора за набавку Стручних услуга противпожарне заштите за годишње 

потребе Факултета уметности у Нишу, биће донета применом критеријума „најнижа понуђена 

цена на месечном нивоу без ПДВ-а“. 

Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту понуђену цену на 

месечном нивоу без ПДВ-а, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као крајњем 

критеријуму за избор понуде.  

 

Напомена:  

    

Цена за понуђене услуге мора да буде фиксна за сво време трајања уговора.  

 

Понуда се доставља на обрасцу понуде.  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од стране 

овлашћеног лица.  

 


