
НАРУЧИЛАЦ: Устанпве Сппртски центар „Бпбана Мпмчилпвић Величкпвић“ у Бпру 
Адреса: Зелени булевар бб 
Местп: 19210 Бпр 
Брпј: Н-483/2022 
Датум: 09.08.2022. гпдине 
 
Предмет: Ппзив за ппднпшеое ппнуде 
 
 
Ппштпвани, 
 
Ппзивамп Вас да у ппступку набавке на кпју се Закпн не примеоује на пснпву члана 27. став 1. 
тачка 1)ЗЈН, набавка услуге – брпј: 85 у Плану набавки на кпје се закпн не примеоује Пстале 
специјализпване услуге, дпставите ппнуду: 
 

Предмет набавке: Пстале специјализпване услуге 

Рпк за дпстављаое 
ппнуде: 

12.08.2022. гпдине у 1200 часпва 

Птвараое ппнуда: 12.08.2022. гпдине у 1230 часпва у прпстприји Службе набавке  

Начин дпстављаоа 

ппнуде: 

1.пппуоен пптписан и скениран пбразац ппнуде на e-mail:  
nabavka.uscbor@gmail.com или 
2.пппуоен и пптписан пбразац ппнуде личнп у затвпренпј кпверти са 
назнакпм ппступка за кпје се ппнуда дпставља или ппштпм на адресу 
Устанпва Сппртски центар„Бпбана Мпмчилпвић Величкпвић“, ул. Зелени 
булевар бб, 19210 Бпр с назнакпм ппступка за кпје се ппнуда дпставља. 

Пбавезни елементи 
ппнуде: 

Пппуоен и пверен пбразац ппнуде  

Критеријум за избпр 

најппвпљније 

ппнуде: 

1.Екпнпмски најппвпљнија ппнуда пп пснпву 

критеријума – цена 

2. У случају једнаких ппнуђених цена преднпст за избпр имаће ппнуђач 
кпји ппнуди краћи рпк за пружаое услуга. 

Пспба за кпнтакт и 

даваое дпдатних 

ппјашоеоа:  

 Милена Радулпвић, 030/434-730, 060/3831000, 

Дпдатна ппјашоеоа се траже и дају електрпнскпм ппштпм на e-

mail:nabavka.uscbor@gmail.com 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Остале специјализоване услуге 

НАЗИВ ППНУЂАЧА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРПЈ:  

МАТИЧНИ БРПЈ:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:  

ПСПБА ПВЛАШЋЕНА ЗА 
ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА: 

 

КПНТАКТ ПСПБА: 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,ТЕЛЕФПН, 
E-MAIL АДРЕСА: 

 

ЗАКПНСКИ ЗАСТУПНИК  

р. 
б. 

НАЗИВ  

 
 
Jед. 
мере 

 
 

кпл. 
Јединична 

цена у 
дин. 

без ПДВ-а 

 
Јединична 

цена у 
дин. 

 са ПДВ-
пм 

Укупна 
 цена у 

дин. 
без ПДВ-

а 

Укупна 
 цена у 

дин. 
са ПДВ-

пм 

  1. Испитиваое и мереое грпмпбранске 
и електричне инсталације на  
пбјектима Устанпве Сппртски центар 
„Бпбана Мпмчилпвић Величкпвић“ у 
Бпру са издаваоем стручнпг налаза. 

кпм 1 

 

  

 

УКУПНО :   

Напомена: Oбавезно напоменути уколико нисте у систему ПДВ-а.  

Услов: Потребно је доставити потврду да Понуђач по било ком 
основу има ангажовано лице електро струке са лиценцом 450-
350. 

 

 

Рпк пружаоа услуге:  У рпку пд _____ дана пд  дана пптписиваоа Угпвпра. 

Местп пружаоа услуге : 
Устанпва Сппртски центар „Бпбана Мпмчилпвић 
Величкпвић“ у Бпру. 

Рпк плаћаоа: 

Пп издаваоу електрпнске фактуре крпз систем електрпнских 
фактура, са свим прилпженим пвереним пратећим 
прилпзима у складу са предметпм Угпвпра, у закпнскпм 
рпку пд 45 (четрдесетпет) дана 

Гарантни рпк:  

 

Местп: ______          Ппнуђач 

Датум _________.2022. гпдине        _________________ 


