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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                                        ПИБ: 101375417 

13. октобар бр. 7 

Број: 404-4-7/2023-04 

Датум: 20.01.2023. године 

Ћуприја 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге мониторинга квалитета 

ваздуха - заштита животне средине 

 

У прилог позива вам достављамо: образац понуде, образац спецификације услуге са 

структуром цене 

  

Назив наручиоца: Општинска управа општине Ћуприја 

Адреса наручиоца: 13. октобар бр. 7 

Врста тражених услуга: У свему према спецификацији, Обрзац 2 

Начин достављања понуда: По пријему позива, понуду за предметну набавку 

доставити најкасније до 25.01.2023. године до 12 часова 

на мејл: nabavke@cuprija.rs, ivana.jovanovic@cuprija.rs 

или лично на писарници Општинске управе општине 

Ћуприја, ул. 13. oктобар бр. 7, 35230 Ћуприја са 

назнаком: „Понуда за набавку услуге мониторинга 

квалитета ваздуха - заштита животне средине, бр. ЈН 

404-4-7/2023-04“ за Одсек јавних набавки, НЕ 

ОТВАРАТИ. 

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена 

Процењена вредност предметне набавке : 999.999,00 динара без ПДВ-а 

Особе за контакт: Милан Антић, дипл. правник, тел. 035/81-50-922 

Љиљана Богосављевић, дипл. биолог  и Јадранка Матић, 

дипл. биолог у вези спецификације пројектног задатка, 

тел. 035/81-50-901 

Остали услови и напомене: Саставни део позива су следећи прилози: образац 

понуде, образац спецификације услуге са структуром 

цене.  
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Образац 1 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда понуђача _____________________ (назив понуђача) бр. _______________ од 

__________________ (заводни број понуђача) за набавку услуге мониторинга квалитета 

ваздуха - заштита животне средине 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

    

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка услуге мониторинга квалитета ваздуха - 

заштита животне средине 

Укупна вредност услуге моноторинга квалитета 

ваздуха (заштита животне средине ) без ПДВ-а 

износи: 

........................................... динара 

Укупна вредност услуге моноторинга квалитета 

ваздуха (заштита животне средине ) са ПДВ-ом 

износи: 

........................................... динара                                                                   

Рок извршења услуге: Годину дана од дана потписивања уговора. 

Начин и рок плаћања: Плаћање по уговору вршиће се на месечном нивоу у 

року од 45 дана од дана пријема електронске фактуре, а 

на основу достављеног месечног извештаја о 

мониторингу квалитета ваздуха. Електронска фактура 

мора бити унета у систем електронских фактура у складу 

са Законом о електронском фактурисању.(„Сл.гласник 

РС“ бр.44/2021 и 129/2021). 
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               Датум:                         Потпис понуђача 

 

 

Образац 2  

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

Назив понуђача __________________________ 

Адреса _________________________________ 

Тел./факс _______________________________ 

Контакт особа ___________________________ 

 

 Потребно је извршити годишње мерење и одређивање квалитета ваздуха на једном 

мерном месту у општини Ћуприја. Пре почетка мерења потребно је одредити мерно место и 

израдити план мерења квалитета ваздуха. Потребно је на крају сваког месеца израдити 

месечни извештај о мониторингу квалитета ваздуха, а по завршетку годишњег мерења 

потребно је израдити годишњи извештај о мониторингу квалитета ваздуха. Мониторинг је 

потребно вршити на основу Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(„Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13). Мерење квалитета ваздуха мора се вршити 

референтним и акредитованим методама. 

Параметри и динамика мониторинга квалитета ваздуха: 

 

1. Суспендоване честице фракције РМ10; целодневни 24h узорци; 365 дана годишње; 

 

2. Садржај тешких метала у суспендованим честицама РМ10 (олово Pb, арсен As, никл 

Ni и кадмијум Cd); целодневни 24h узорци; 365 дана годишње. 

 
Укупна цена за наведену предметну набавку без ПДВ-а износи: _______________ динара; 

 

Укупна цена за наведену предметну набавку са ПДВ-ом износи: _______________ динара. 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да испуњавам горе наведене 

услове. 

 

                 Датум:                         Потпис понуђача 

   


