
  Образац 1 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 
 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

                    За набавку број 4Д/2021- Набавка материјала за угоститељство(пиће и напици) 

 

 

 
•  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 4Д/2021- Набавка материјала за угоститељство(пиће и напици) 

 

 

 
 Понуда број _______од __.__. 2021.године за набавку добара 2Д/2021- Набавка материјала 

за угоститељство(пиће и напици) : 

 

 
-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:сукцесивно по позиву Наручиоца,од дана потписивања  Уговора / 

Наруџбенице. 

                                                

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 4Д/2021- Набавка материјала за угоститељство(пиће и напици) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

 



 

 

 

 

 

 

 

Назив добра Јединица 

мере 

 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1 Негазирана вода 

0,5 л 

(Врњци,Роса или 

одговарајућа) 

   пакет     40   

2. Газирана вода 0,5 

л (Врњци или 

одговарајућа) 

    пакет      50   

3. Газирана вода 1 л 

(,Врњци или 

одговарајућа) 

    пакет      20   

4. Негазирани сок 

од јабуке у тетра 

пак амбалажи 

(Таково,Некст 

или 

одговарајући) 

      

 

         1 л 

 

 

      100 

  

5. Негазирани сок 

од наранџе-ђус  у 

тетра пак 

амбалажи 

(Таково,Некст 

или 

одговарајући) 

 

 

         1 л 

 

 

      50 

  

6. Кафа-

Арабика,Гранд 

или одговарајућа 

(мешавина 

пржене и млевене 

кафе са 

састојцима кафе 

арабике и кафе 

робуста,паковање 

од 100 грама)  

 

 

   килограм 

 

       30 

  

7. Чај од нане 

(паковање од 20 

филтер врећица) 

 

   паковање 

 

      20 

  

8. Чај од камилице 

(паковање од 20 

филтер врећица) 

 

   паковање 

 

       20 

  



9. Шећер-коцка    килограм        4   

                              Укупно без ПДВ-а:      

                                                   ПДВ  :                                                   

                             Укупно са ПДВ-ом:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

_______________                                                                  _________________________                            

                                                                                                             

 

                                           

     

 

 



              

                                                                                                                                     Образац 4 

                    ИЗЈАВА 

                              понуђача о испуњавању услова  у поступку набавке  

                                                  на коју се Закон не примењује 
 

    У складу са чланом 111 и 115.став 1.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник РС”,број 91/2019),под пуном 

кривичном и материјалном одговорношћу ,дајем следећу  

      ИЗЈАВУ 

Као одговорно лице Привредног субјекта,потврђујем да Привредни субјект__________________(назив и 

седиште привредног субјекта),матични број:_____________,ПИБ:_____________,у поступку набавке на коју се 

Закон не примењује-Набавка материјала за угоститељство(пиће и напици),број 4Д/2021 Скупштине општине, 

општине Александровац,испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и то: 

1.У периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правноснажно 

осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке; 

2.Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од  дана истека рока за 

подношење понуда није правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 

забране учешћа у поступку набавке; 

3.Да је измирио  све своје обавезе пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 

4.Да према свом сазнању  није повредио обавезе у области заштите животне средине;да према свом сазнању 

није повредио обавезе у области социјалног права;да према свом сазнању није повредио обавезе у области 

радног права. 

5.Да је свестан  неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке; 

6.Да није покушао да изврши непримеран утицај на поступак одлучивања наручиоца,није дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке и није доставио обмањујуће 

податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта,избора привредног субјекта 

или доделе уговора. 

7.Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката,судски регистар,професионални регистар 

или други одговарајући регистар,ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има 

седиште(чл.115.ст.1.Закона). 

 

Место и датум:_______________                                         ( M.П.)                                       Привредни субјект:                                                                                                               


