
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(назив понуђача, адреса, ПИБ и матични број односно име, презиме ЈМБГ) 

 

___________________________________________________________________________ 
(број текућег рачуна и банка код које је отворен и име и презиме законског заступника) 

 

доставља 
 

П О Н У Д У 

бр.__________  

 

За потребе Наручиоца – Општинске управе општине Босилеград, ул. Георги Димитров бр.82, 17540 

Босилеград, ПИБ 100981381, матични број 07197144, у циљу реализације пројекта "Пренамена зграде бивше 

Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, 

сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду" нудимо тражену услугу под следећим условима 

и за следеће цене: 

 

ОПИС УСЛУГЕ 

Јединична цена у 

динарима без 

ПДВ-а 

Укупна цена у 

динарима без ПДВ-

а 

1. Израда Плана превентивних мера и 

2. Координатора за безбедност и здавље на раду у фази 

извођења радова. 

 

Понуде могу доставити и физичка и правна лица. 

У прилогу обрасца понуде је понуда извођача радова. 

    

Износ ПДВ-а   

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
  

 

Начин плаћања: Наручилац ће извршити плаћање најдуже у року од 45 (петнаест) дана од дана уредно 

извршене тражене услуге. 

 

У ________________ , дана _________________.год. 

 

                    Овлашћено лице 

                                                                                          М.П.                 _________________ 

Напомена наручиоца: 

Молимо да поднесете своју понуду на горе датом обрасцу понуде и да исту након попуњавања са 

траженим подацима, потписивања и печатирања од стране овлашћеног лица, пошаљете скенирану на емаил 

адресу: ljzaharijev@gmail.com.или предате писарници Општинске управе на адресу ул.Георги Димитров 82 

17540 Босилеград. 

Овим Наручилац – Општинска управа општине Босилеград врши иститивање тржишта ради 

утврђивања упоредиве тржишне цене у циљу реализације пројекта "Пренамена зграде бивше Ветеринарске 

станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и 

другим терором угрожених лица у Босилеграду"у складу са Уговором о донацији бр. 404-17/2022 од 

10.06.2022.године и Изменом и допуном Уговора о донацији бр.1. 404-17/2022-А-1 од 01.09.2022.године, тако 

да се на овај поступак не примењују одредбе Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/2019). 

Наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди најнижу цену. Понуду поднети најкасније до 

26.12.2022.године. 

Особа за контакт: Љубен Захаријев, 063 282 014, емаил: ljzaharijev@gmail.com. 

Наручилац није у обавези да обавештава понуђаче о исходу поступка. 
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