
 
 
 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 
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О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 

УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ  

И ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ 

 

 

 

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 1429 од 15. октобра 2021. године 

за достављање понуде за набавку услуга поправки и одржавања електронске и електричне 

опреме за потребе Факултета уметности у Нишу, доставља се следећа 

 
 

П О Н У Д А 

број________________од_________2021. године 

 

 

Редни 

број 

Врста услуге Јединица 

мере 

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. Замена и уградња 

аутоматског осигурача 

Радни сат   

2. Замена и уградња 

топивог осигурача 

Радни сат   

3. Замена и уградња 

ножастог осигурача 

Радни сат   

4. Замена и уградња 

склопке за таблу осигурача 

Радни сат   

5. Замена и уградња 

подтабле за аутоматске 

осигураче 

Радни сат   

6. Замена и уградња 

подтабле за топиве осигураче 

Радни сат   

7. Замена и уградња 

електроинсталатерског кабла 

пун пресек 

Радни сат   

8. Замена и уградња 

електроинсталатерског кабла 

лицнаст пресек 

Радни сат   

9. Замена и уградња 

неонског панела 3x36w 

Радни сат   

10. Замена и уградња 

неонског панела 4x36w 

Радни сат   

11. Замена и уградња 

неонског панела 4x18w 

Радни сат   

12. Замена и уградња 

ЛЕД панела 10w 

Радни сат   

13. Замена и уградња 

ЛЕД панела 24w 

Радни сат   

14. Замена и уградња 

ЛЕД панела 48w 

Радни сат   

15. Замена и уградња 

пригушнице за неонски панел 

Радни сат   

16. Замена и уградња 

грла сијалице  

Радни сат   



17. Замена и уградња 

ЛЕД рефлектора спољашњег 

Радни сат   

18. Замена и уградња 

ЛЕД рефлектора унутрашњег 

Радни сат   

19. Замена и уградња 

релеја за ЛЕД рефлектор 

шинске расвете 

Радни сат   

20. Поправка лустера 

 

Радни сат   

21. Замена и уградња 

паник светиљке 

Радни сат   

22. Замена и уградња 

ЛЕД рефлектора за шинску 

расвету 

Радни сат   

23. Замена и уградња 

термостата за ТА пећ 

Радни сат   

24. Замена и уградња 

грејача за ТА пећ 

Радни сат   

25. Замена и уградња 

вентилатора за ТА пећ 

Радни сат   

26. Замена и уградња 

мотора за ТА пећ 

Радни сат   

27. Замена и уградња 

термостата за уљани радијатор 

Радни сат   

28. Замена и уградња 

мотора за уљани радијатор 

Радни сат   

29. Замена и уградња 

кабла за ТА пећ 

Радни сат   

30. Замена и уградња 

виљушке за кабл монофазна 

Радни сат   

31. Замена и уградња 

виљушка за кабл трофазна 

Радни сат   

32. Замена и уградња 

склопке за електрични котао 

Радни сат   

33. Замена и уградња 

аутоматског осигурача за 

електрични котао 

Радни сат   

34. Замена и уградња 

ножастог осигурача за 

електрични котао 

Радни сат   

35. Замена и уградња 

пумпе за електрични котао 

Радни сат   

36. Замена и уградња 

индикатора за котао 

Радни сат   

37. Замена и уградња 

постоља за осигурач 

Радни сат   

38.  Замена и уградња 

једнополног прекидача 

Радни сат   



39. Замена и уградња 

двополног прекидача 

Радни сат   

40. Замена и уградња 

монофазне утичнице 

Радни сат   

41. Замена и уградња 

трофазне утичнице 

Радни сат   

42. Замена и уградња рингле 

за шпорет 

Радни сат   

43. Замена и уградња 

термостата за проточни бојлер 

Радни сат   

44. Замена и уградња 

грејача за проточни бојлер 

Радни сат   

                                          

                                УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a   

 
  

                                                                                ПДВ     

                            УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом      

 

Рок извршења услуге: 

 

                   дана од дана достављања налога 

за извршење услуге (не може бити дужи од 

3 дана од дана достављања налога.)             

Рок плаћања: 

 

                     дана од дана пријема исправног 

рачуна достављеног по извршеној услузи 

 

Напомена: 

Извршење услуга замене и уградње по радном сату подразумева да понуђач 

обезбеди материјал и делове и угради их. 
 

 

     Датум:                      Понуђач 

 

 .  . 2021. године       М.П.       

 

 

                            (потпис овлашћеног лица) 

Образложење: 

Одлука о додели уговора за набавку услуга поправки и одржавања електронске и 

електричне опреме за потребе Факултета биће донета применом критеријума „најнижа 

укупна понуђена цена без ПДВ-а“. 

Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту понуђену укупну 

цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извршења услуга. Ако и тада 

више понуда буде идентично, 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.  
 


