
 

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 2/2022 

 

 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 
УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА СТРУЧНИХ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА ГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ  

ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ 

 
 

 

 

Подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име и презиме одговорног лица за 

потписивање уговора: 

 

 

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 812 од 31. маја 2022. године за 

достављање понуде за набавку услуга обављања стручних послова безбедности и здравља на 

раду за годишње потребе Факултета уметности у Нишу, доставља се следећа 

 

 

П О Н У Д А 

број________________од_________2022. године 

 

Редни 

број 

Врста услуге Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. Стручни послови безбедности и здравља 

на раду у складу са чланом 37, 39. и 40. 

Закона о безбедности и здрављу на раду 

(„Службени гласник РС“ број 101/2005, 

91/2015 и 113/20179) 

(у свему према Техничкој спецификацији)  

  

 

 

Рок плаћања:           дана од дана пријема исправног рачуна 

по извршеној услузи. 

  

 
     

     Датум:                      Понуђач 

 

 .  . 2022. године       М.П.      

                            (потпис овлашћеног лица) 

Образложење: 

 

Одлука о додели уговора за набавку услуга обављања стручних послова безбедности и 

здравља на раду, биће донета применом критеријума „најнижа укупна цена без ПДВ-а“. 

Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту, а уједно и најнижу 

укупну цену, 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:  

    

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.  

 


