ОБРАЗАЦ 1:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Овај Образац понуде, представља полазни документ у процесу стручне оцене понуда и
саставни је део пријавне документације. На основу података датих у њему и у пратећој
документацији, Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за
доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у
даљем тексту: Комисија), ће вршити стручну оцену понуде.
Неопходно је дати комплетне и детаљне одговоре на сва питања, а формулар овог
обрасца попунити читко, штампаним словима.
Коначна одлука о понуди биће донета по окончању поступка прикупљања писмених понуда
за прибављање станова-непокретности у јавну својину Републике Србије. Отварање приспелих
понуда вршиће се комисијски на сваких 15 дана од дана објављивања јавног позива.
Молимо да уз попуњен Образац понуде обавезно приложите копије докумената наведене у Прилогу
овог обрасца, а у складу са условима Јавног позива за прикупљање писмених понуда за прибављање
непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији општине Сремски
Карловци, RHP-W7-PA/PC4-2019, објављеног дана 30. маја 2019. године, са могућношћу

куповине станова и на територији јединица локалне самоуправе које се граниче са
општином Сремски Карловци.
Сви подаци наведени у оквиру Обрасца понуде биће третирани као строго поверљиви и
служиће искључиво за интерну употребу Комисије и као такви неће бити коришћени у друге сврхе.
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1.А

ФИЗИЧКА ЛИЦА - ЛИЧНИ ПОДАЦИ ВЛАСНИКА/СУВЛАСНИКА/НОСИЛАЦА
ПРАВА ЗАЈЕДНИЦКЕ СВОЈИНЕ

1.1

Име
и
презиме
власника стана:

1.2

Број ЛК власника
стана:

1.3

Адреса
пребивалишта
власника стана:

1.4

Бројеви телефона:

1.5

Електронска адреса:

1.А

ФИЗИЧКА ЛИЦА - ЛИЧНИ ПОДАЦИ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ИЛИ
ПУНОМОЋНИКА

Фиксни:

Мобилни:

Напомена: Попуњава се у случају да понуду подноси законски заступник или пуномоћник.

1.1

Име и презиме:

1.2

Број ЛК:

1.3

Адреса
пребивалишта:

1.4

Бројеви телефона:

1.5

Електронска адреса:

1.6

Број Решења или
број пуномоћја и
број овлашћења:

Фиксни:
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1.Б

ПРАВНА ЛИЦА – ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ
Напомена: Попуњава се уколико је власник стана-непокретности правно лице.

1.1

Назив:

1.2

Седиште:

1.3

МБ:

1.4

ПИБ:

1.5

Бројеви телефона:

1.6

Електронска адреса

1.7

Законски заступник:

1.8

Број ЛК:

1.9

Овлашћено лице1:

Фиксни:

Мобилни:

1.10 Број овлашћења:

1

Лице овлашћено за заступање у предметном поступку.
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2. ПОДАЦИ О СТАНУ-НЕПОКРЕТНОСТИ
2.1 Адреса стананепокретности:
2.2 Структура:
2.3 Квадратура:
2.4 Спратност:
2.5 Цена по м2 без ПДВ:
2.6 Додатне
карактеристике2

м2
Спрат

од укупно

спратова

Укупно
РСД

РСД/м2
ДА

НЕ

У односу на додатне карактеристике наведене у Јавном позиву за прикупљање писмених понуда,глава II.
Карактеристике станова-непокретности који се прибављају у јавну својину.
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Прилог Обрасца понуде
Напомена: Пре слања понуде, проверити да ли је уз понуду приложена документација тражена Јавним
позивом за подношење понуда, те адекватно означити (штиклирати) доле наведене сегменте.

А. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА

ДА

НЕ

Н/П

А.1. За подносиоца – физичко лице
А.1.1

Копија важеће личне карте, одн. очитана лична карта
власника/сувласника







А.1.2

Копија важеће личне карте законског
заступника/пуномоћника







А.1.3

Пуномоћје







А.2. За подносиоца – правно лице
А.2.1

Копија извода из регистра привредних субјеката издата
након објављивања Јавног позива







А.2.2

Пуномоћје за лице овлашћено за подношење понуде и
заступање у поступку













А.3. За стан-непокретност
А.3.1

Препис листа непокретности за непокретност која је
предмет понуде

Потпис подносиоца
понуде:
Место:
Датум:
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