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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.3 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – партија број 3 
 
Понуда број _______________од _________. 2019. године  за јавну набавку добара број О.П. 21/2019:  партија 
број 3 – електрика, за коју су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени дана 
11.04.2019. 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 подизвођачем 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

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

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 подизвођачем или понуду подноси група понуђача, 
саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 6 (Подаци о подизвођачу) односно Образац број 7 
(Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди). 

 
 

Укупна понуђена цена (на основу оквирно исказаних  количина) без ПДВ у поступку јавне набавке број 
О.П. 21/2019: партија 3- електрика, износи __________ динара. 

 
Укупна понуђена цена(на основу оквирно исказаних количина) са ПДВ у поступку јавне набавке број 
О.П. 21/2019: партија 3- електрика,  износи ___________   динара. 

Количине које су дате  су оквирног карактера, те ће вредност понуде, добијена на основу исказаних 
количина, служити за рангирање понуда. Наручилац задржава право промене количине промене 
количина,уколико у току реализације уговора то буде било неопходно. Наручилац ће наручивати 
предметна добра по исказаним јединичним ценама до максималног износа од: 1.500.000,00 РСД без ПДВ 

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

Испоручилац ће испоруку предметног добра вршити сукцесивно, на основу писаног захтева 
Наручиоца, према динамици и у количини коју одреди Наручилац. 
 

Рок испоруке износи _____ календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева          
Наручиоца (максимум 14 (четрнаест) календарских дана). 
 

  Место испоруке: Пословни простор Наручиоца 

 
  Гарантни период износи ________ године од дана примопредаје (минимум 12 (дванаест)месеци). 

 

Рок и начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, након сваке извршене испоруке, у 
року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре са одговарајућом отпремницом.   

Сви тражени рокови из овог обрасца  морају бити недвосмислено прецизирани,  у супротном уколико 
понуђач непрецизно одреди рокове (од-до, око и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 
Датум:           Потпис : 

 
Печат 
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ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
 

________________________________________________________________________ износи _________ %. 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
 

________________________________________________________________________ износи _________ %. 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
 

________________________________________________________________________ износи _________ %. 
(уписати назив подизвођача) 

 
Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 
већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може 
бити већи од 50%. 
 
1. Подизвођач _____________________________________________________________________ ће предмет 
јавне набавке извршити у делу 

___________________________________________________________________ (навести део предмета јавне 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2. Подизвођач _____________________________________________________________________ ће предмет 
јавне набавке извршити у делу 

___________________________________________________________________ (навести део предмета јавне 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3. Подизвођач _____________________________________________________________________ ће предмет 
јавне набавке извршити у делу 

___________________________________________________________________ (навести део предмета јавне 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

 
Датум:                                       Потпис : 

 
Печат 

 
Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде који се 
односи на учешће подизвођача 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.  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – партија број 4 
 
 
Понуда број _______________од _________. 2019. године  за јавну набавку добара број О.П. 21/2019:  партија 
број 4 – хидраулика, за коју су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени дана 
11.04.2019. 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: 

B) Самостално 

Б) Са подизвођачем 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

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

В) као заједничку понуду 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој понуди) 

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, 
саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 6 (Подаци о подизвођачу) односно Образац број 7 
(Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди) 
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Укупна понуђена цена (на основу оквирно исказаних  количина) без ПДВ у поступку јавне набавке број 
О.П. 21/2019: партија 4- хидраулика, износи __________ динара. 

 
Укупна понуђена цена(на основу оквирно исказаних количина) са ПДВ у поступку јавне набавке број 
О.П. 21/2019: партија 4- хидраулика,  износи ___________   динара. 

Количине које су дате  су оквирног карактера, те ће вредност понуде, добијена на основу исказаних 
количина, служити за рангирање понуда. Наручилац задржава право промене количине промене 
количина,уколико у току реализације уговора то буде било неопходно. Наручилац ће наручивати 
предметна добра по исказаним јединичним ценама до максималног износа од: 3.400.000,00 РСД без ПДВ 

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

Испоручилац ће испоруку предметног добра вршити сукцесивно, на основу писаног захтева 
Наручиоца, према динамици и у количини коју одреди Наручилац. 
 

Рок испоруке износи _____ календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева          
Наручиоца (максимум 14 (четрнаест) календарских дана). 
 

  Место испоруке: Пословни простор Наручиоца 

 
  Гарантни период износи ________ године од дана примопредаје (минимум 12 (дванаест)месеци). 

 

Рок и начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, након сваке извршене испоруке, у 
року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре са одговарајућом отпремницом.   

Сви тражени рокови из овог обрасца  морају бити недвосмислено прецизирани,  у супротном уколико 
понуђач непрецизно одреди рокове (од-до, око и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 
Датум:           Потпис : 

 
Печат 
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ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 
ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
 

________________________________________________________________________ износи _________ %. 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
 

________________________________________________________________________ износи _________ %. 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
 

________________________________________________________________________ износи _________ %. 
(уписати назив подизвођача) 

 
Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 
већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може 
бити већи од 50%. 
 
1. Подизвођач _____________________________________________________________________ ће предмет 
јавне набавке извршити у делу 

___________________________________________________________________ (навести део предмета јавне 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2. Подизвођач _____________________________________________________________________ ће предмет 
јавне набавке извршити у делу 

___________________________________________________________________ (навести део предмета јавне 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3. Подизвођач _____________________________________________________________________ ће предмет 
јавне набавке извршити у делу 

___________________________________________________________________ (навести део предмета јавне 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

 
Датум:                                       Потпис : 

 
Печат 

 
Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде који се 
односи на учешће подизвођача 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.  
 



ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд                                            О.П. 21/2019 
 

39 | 8 3 / А  
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – партија број 5 
 
Понуда број _______________од _________. 2019. године  за јавну набавку добара број О.П. 21/2019:  
партија број 5 – електроника, за коју су позив за подношење понуда и конкурсна документација 
објављени дана 11.04.2019. 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: 

C) Самостално 

Б) Са подизвођачем 

7. ___________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________________ 

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

В) као заједничку понуду 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој понуди) 

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, 
саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 6 (Подаци о подизвођачу) односно Образац број 7 
(Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди). 
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Укупна понуђена цена (на основу оквирно исказаних  количина) без ПДВ у поступку јавне набавке број 
О.П. 21/2019: партија 5- електроника, износи __________ динара. 

 
Укупна понуђена цена(на основу оквирно исказаних количина) са ПДВ у поступку јавне набавке број 
О.П. 21/2019: партија 5- електроника,  износи ___________   динара. 

Количине које су дате  су оквирног карактера, те ће вредност понуде, добијена на основу исказаних 
количина, служити за рангирање понуда. Наручилац задржава право промене количине промене 
количина,уколико у току реализације уговора то буде било неопходно. Наручилац ће наручивати 
предметна добра по исказаним јединичним ценама до максималног износа од: 800.000,00 РСД без ПДВ 

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

Испоручилац ће испоруку предметног добра вршити сукцесивно, на основу писаног захтева 
Наручиоца, према динамици и у количини коју одреди Наручилац. 
 

Рок испоруке износи _____ календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева          
Наручиоца (максимум 14 (четрнаест) календарских дана). 
 

  Место испоруке: Пословни простор Наручиоца 

 
  Гарантни период износи ________ године од дана примопредаје (минимум 12 (дванаест)месеци). 

 

Рок и начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, након сваке извршене испоруке, у 
року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре са одговарајућом отпремницом.   

Сви тражени рокови из овог обрасца  морају бити недвосмислено прецизирани,  у супротном уколико 
понуђач непрецизно одреди рокове (од-до, око и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 
Датум:           Потпис : 

 
Печат 
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ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 
ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
 

________________________________________________________________________ износи _________ %. 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
 

________________________________________________________________________ износи _________ %. 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
 

________________________________________________________________________ износи _________ %. 
(уписати назив подизвођача) 

 
Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 
већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може 
бити већи од 50%. 
 
1. Подизвођач _____________________________________________________________________ ће предмет 
јавне набавке извршити у делу 

___________________________________________________________________ (навести део предмета јавне 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2. Подизвођач _____________________________________________________________________ ће предмет 
јавне набавке извршити у делу 

___________________________________________________________________ (навести део предмета јавне 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3. Подизвођач _____________________________________________________________________ ће предмет 
јавне набавке извршити у делу 

___________________________________________________________________ (навести део предмета јавне 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

 
Датум:                                       Потпис : 

 
Печат 

 
Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде који се 
односи на учешће подизвођача 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.  


