
НАРУЧИЛАЦ: 
Ј.К.П за стамбене услуге „Бор“ 
Ул. Николе Пашића бр.14 
Број:  
Датум: 
Број набавке: У 17/2021 

Предмет: Позив за достављање понуде 

Поштовани,  

Позивамо Вас да у поступку набавке услуга број У 17/2021 - УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА доставите 
понуду: 

 
Рок за достављање понуде: 

 
01.03.2021. године до 10:00  часова 
 

Начин достављања понуде: e-mail: javnenabavke.jpbor@gmail.com 
лисно или поштом (ЈКП за стамбене услуге 
„Бор“ул. Николе Пашића бр.14 Бор) 

 
Обавезни елементи понуде: 

 
Попуњен образац понуде према спецификацији 
 

 
Критеријум за избор најповољније понуде: 

 
Најнижа понуђена цена 
 

 
Особа за контакт: 

  
Маја Гуран 060/2301060 
 

 

Попуњен, потписан и оверен Образац понуде се доставља скениран на назнчени е-мејл, на горе 
наведени број факса,поштом или лично, са назнаком поступка за који се доставља-„НЕ 
ОТВАРАТИ ЗА НАБАВКУ БРОЈ У 17/2021 - услуге обезбеђења“ 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: 

Понуда број___од ________________2021. године за набавку број У 17/2021– УСЛУГЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА,  за потребе Наручиоца за 2021.годину 

Општи подаци о понуђачу 
Назив понуђача  

 
Адреса понуђача  

 
Матични број понуђача  
Порески идентификациони број ПИБ  

 

mailto:javnenabavke.jpbor@gmail.com


Име осове за контакт  
 

Електронска адреса понуђача (мејл)  
 

Телефон   
 

факс  
 

Број рачуна понуђача и назив банке  
 

Лице овлашћено за потписивање уговра  
 

Предмет:  
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБAВКУ 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА БР. У 17/2021 
Услуге физичког обезбеђења, односно физичке заштите имовине и запослених на 
простору (управна зграда) Наручиоца треба да се извршавају у периоду од годину дана од 
дана закључења уговора. 

На основу акта о процени ризика у заштити и коришћења техничких средстава 
(„Службени гласник рс“ БР. 19/2015 И 71/2017) . 

Обавеза службеника обезбеђења су  следеће: 

- Обезбеђење и физичка имовина заштита запослених у току процеса рада, објеката 
имовине Наручиоца  

- Спречавање и откривање појава које могу нанети штету имовини Наручиоца 
- Онемогућавање приступа непозваним лицима у објектима Наручиоца 
- Предузимање других Законом допуштених мера које су потребне за несметани 

процес рада и заштиту запослених 
- Спровођење прописаних мера унутрашњег реда 
- Вођење прописане евиденције по захтеву Наручиоца. 

Радно време службеника обезбеђења: 

Рад се обавља свакодневно континуирано, на локацији управне зграде Наручиоца ул. 
Николе Пашића бр.14 у Бору,од  07:00 до 16:00 часова  радним данима и од 07:00-12:00 
часова  суботом. 

У управној  згради ЈКП за стамбене услгуге“Бор“, ул. Николе Пашића бр.14 у Бору. 

Распоред  смена одређиваће  Наручилац . 

 



 

 УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ 
ПДВ-а 

 
 

Цена ПДВ-а  
 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА 
ПДВ-ом 
 

 

Елементи понуде: 

- Рок извршења услуге:_______________ 
- Услови плаћања:_____________________ 
- Рок важења понуде:______________ 

 

 

Датум:_____________                                                  Потпис понуђача 

 ____________________ 

 

 


