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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број _____________________ од _________. 2018. године  за јавну набавку добара број 
О.П. 57/2018: Премија осигурања средстава рада (имовине), за коју су позив за подношење 
понуда и конкурсна документација објављени дана  29.10.2018. године на Порталу јавних 
набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца.  

 
Општи подаци о понуђачу 

Назив понуђача:________________________________________________________________ 
 
Адреса понуђача: _______________________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________________  ПИБ: ________________________________ 
 

Структура правног лица (заокружити одговарајуће):  а) микро    б) мало   в) средње    г) велико        

 
Овлашћено лице: _______________________________________________________________ 
 
Особа за контакт: _______________________________________________________________ 
 
Телефон:________________________________  Телефакс:_____________________________ 
  
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 
Број рачуна понуђача и назив банке: _______________________________________________ 

 
      Понуду дајем: 

A) Самостално 
 

Б) Са подизвршиоцем 
 
1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 
1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој понуди) 
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Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвршиоцем или понуду подноси група 
понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 6 (Подаци о подизвршиоцу) 
односно Образац број 7 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди). 
 

Укупна цена-премија осигурања средстава рада (имовине) за 12 месеци износи_____________ динара са 
порезом на премију.   

Рок важења понуде износи  _______  календарских дана од дана отварања понуда (минимално 60 (шездесет) 
календарских  дана. 

 
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око...и сл.), понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 

ПЛАЋАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА (плаћање услуге која је предмет јавне набавке) 
 
Плаћање услуга (премије осигурања) ће се вршити на основу издатих полиса и фактура осигурања у 12 
(дванаест) месечних рата. 
Полиса осигурања издаје се за период од годину дана. 

На фактури поред обавезних елемената навести број и датум под којим је Уговор заведен код  Осигураника 
осигурања. 

ИСПЛАТА НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 

Када се догоди осигурани случај Осигуравач је дужан да исплати накнаду у року од _____ дана (максимално 
14 дана), од дана када је добио обавештење од уговарача осигурања да се осигурани случај догодио.                 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок исплате накнаде по основу осигураног случаја (од – до, одмах, 
око...и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Уколико је за утврђивање постојања обавезе Осигуравача или износа обавезе потребно извесно време, рок 
исказан у Обрасцу понуде почиње тећи од дана када је утврђено постојање обавезе Осигуравача, односно 
износ обавезе Осигуравача 

 Ако Осигуравач не исплати накнаду у року дужан је да заједно са накнадом плати за све време доцње и 
затезну камату обрачунату по стопи прописаној законом. 
 

 
Датум: Потпис : 

 
Печат 
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ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВРШИОЦЕМ/ПОДИЗВРШИОЦИМА: 
 
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвршилац 
______________________________________________________________________________________ 
износи _________ %. (уписати назив подзивршиоца) 
 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвршиоцу 
____________________________________________________________________________________ 
износи _________ %.(уписати назив подзивршиоца) 
 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвршиоцу  
____________________________________________________________________________________ 
износи _________ %.(уписати назив подзивршиоца) 
Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвршиоцу не може 
бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвршиоца, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвршиоцима (збирно за све подизвршиоце) не 
може бити већи од 50%. 
 
1. Подизвршилац _______________________________________ ће предмет јавне набавке извршити у 
делу ________________________________________________________________________________ 
(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвршиоца). 
 
2. Подизвршилац _______________________________________ ће предмет јавне набавке извршити у 
делу ________________________________________________________________________________ 
(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвршиоца). 
 
3. Подизвршилац _______________________________________ ће предмет јавне набавке извршити у 
делу ____________________________________________________________________________ (навести 
део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвршиоца). 

 
Датум:                                       Потпис  понуђача: 

 
Печат 

 
 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвршиоца копирати део Обрасца 
понуде који се односи на учешће подизвршилаца у јавној набавци  (последња страна Обрасца 
понуде) у потребном броју примерака. На овај начин приложене додатне стране сматраће се 
саставним делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.  


