
 

 

 

 

Образац 1 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 
 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

За набавку број 3Д/2021- Набавка цветних аранжмана за Скупштину општине 

                                                

 

 

 
•  Назив подносиоца понуде 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Адреса и седиште 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Матични број 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Лице овлашћено  за потписивање уговора 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Одговорно лице за испоруку добара 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Особа за контакт 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Телефон – телефакс 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Електронска пошта 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Порески број понуђача 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Текући рачун и назив банке_________________________________________________________ 

 

  

 Место и датум                                  Понуђач 

 

______________2021.                                       __________________  

 



 

 

 

 

                                                                                                                                    Образац  2 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив и седиште __________________________________________________________________ 

Адреса ________________________________________________________________________ 

Контакт особа__________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

Текући рачун и назив банке________________________________________________________ 

Лице овлашћено за потписивање уговора__________________________________________ 

Понуду подносим:  а)самостално / б)са подизвођачем / в)као заједничку понуду  (заокружити) 

 

 

П О Н У Д А 

За набавку број 3Д/2021- Набавка цветних аранжмана за Скупштину општине 

                                                 

 

 

 
 Понуда број ___________________ од __.__. 2021.године за набавку добара 3Д/2021- 

Набавка цветних аранжмана за Скупштину општине: 

 

 
-укупна понуђена цена без  ПДВ-а:............................................................. ____________________ динара; 

-ПДВ износ 20%:..............................................................................................____________________ динара;  

-укупна понуђена цена са ПДВ-ом:.............................................................._____________________динара 

 и словима:_______________________________________________________________________________. 

 

1.Рок  и начин плаћања:  Плаћање за испоручена добра је најкасније 45  дана по  испостављеној  

                                                   фактури  а по претходној контроли пријема добара.  

2.Рок за испоруку добара:____ календарских дана од дана потписивања  уговора / наруџбенице. 

                                               (најкасније 60 календарских дана од дана потписивања уговора) 

3.Опције понуде_________________________________________________________________ 
                                ( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде) 

 

 

Место  и датум                                                                                        Понуђач 
 

_______________                                                                      _________________________    



 

 

                    

 

Образац  3 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 

 

 

 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А    Д О Б А Р А  

И 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

За набавку број 3Д/2021- Набавка цветних аранжмана за Скупштину 

општине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СТРУКТУРА  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
ЗА НАБАВКУ ЦВЕТНИХ АРАНЖМАНА  

ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ 

 

 

  

 

 

 

Ред,бр. Назив добра Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДв-ом 

1. Икебане-суза 

(природно цвеће) 

(комбинација:ружа 

10 ком.3 ком.гербера 

и 3 ком. љиљана) 

Основна 

комбинација-

плећњак,украсни 

листови аралије и 

аспидистре). 

         10    

2. Икебане-мале 

(природно цвеће) 

(комбинација:3 

ком.гербера или 3 

ком. љиљана) 

Основна 

комбинација-

плећњак,украсни 

листови аралије и 

аспидистре). 

         10    

3. Икебане-средње 

(природно цвеће) 

(комбинација:8 

ком.гербера и 1 ком. 

љиљана) 

Основна 

комбинација-

плећњак,украсни 

листови аралије и 

аспидистре). 

         10    

4. Икебане-велике 

(природно цвеће) 

(комбинација:2 

       10    



 

 

ком.гербера или 2 

ком. љиљана и 

8.ком.ружа) 

Основна 

комбинација-

плећњак,украсни 

листови аралије и 

аспидистре). 

 

                    Укупно:     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни  образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

2) у колони 6. уписати  колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну 

цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

На крају у збирној рекапитулацији уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,  ПДВ износ и 

укупну цену са ПДВ-ом. 

 

Место                                                                                                        Понуђач 

 

_______________                                                                  _________________________                            

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  


