
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача  
(e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора:  

Датум:  

 

 

       Културни центар „Руменка“, Руменка 
Ослобођења бр. 26, Руменка 

 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 
 

 Упућујемо вам понуду за набавку услуге број 12/2021 - Ангажовање лица за 

противпожарну заштиту, у свему према позиву за достављање понуда, који вам у прилогу 

достављамо. 
 

Ред. 

број Опис услуга са карактеристикама Јед. мере Количина  Јед. цена без 

ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
Укупна цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена 

са ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 (4 x 5) 8 (4 x 6) 

1.  

Kонтинуирано спровођење 

превентивних мера заштите од 

пожара код Наручиоца у складу са 

Законом о заштити од пожара 

("Сл.гласник РС, бр. 111/2009, 

20/2015, 87/2018 и 87/2018 - 

др.закони) и другим подзаконским 

прописима, преглед стања мера 

заштите од пожара и провера 

локације, односно објекта, 

пословних просторија у којима је 

седиште Наручиоца, као и уређаја, 

опреме и других предмета којима 

Наручилац обавља своју 

делатност, обављање потребне 

усмене и писмене консултације са 

запосленима и инспекцијским 

надзором, организовање обука и 

практичног знања запослених, 

усклађивање нормативних аката 

из области заштите од пожара 

(изузев Плана заштите од пожара), 

надзор над спроведеним мерама 

из области заштите од пожара, 

обављање и других сродних 

послова из области заштите од 

пожара за потребе Наручиоца. 

месечни 

паушал 7     

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара без ПДВ-а 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара са ПДВ-ом 



 
 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда). 
 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за пружене месечне услуге, потписане од 

стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 
Напомена: Понуђач је дужан да има потребне сертификате/лиценце за предметну услугу. 
 

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач.  
Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора. 
 

Понуђач је са садржином модела уговора: 
 

1. Сагласан   2. Није сагласан 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

М.П.                          _____________________________ 
                                                               Потпис овлашћеног лица 
 


