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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
„Сл.гласник РС“ бр. 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 01-3240/2 од 05.09.2017. и  Решења о образовању 
комисије за jaвну набавку01-3240/3 од 05.09.2017.  припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку добара – НАБАВКА ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА 
ЈНМВ бр. 13/2017 

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 

IV 

Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

 
 

V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

VI Образац изјаве о испуњавању услова из чл.75 и 76. 
Закона 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VIII Образац понуде и опис предмета јавне набавке 
IX Модел уговора 
X Образац изјаве о независној понуди 
XI Образац трошкова припреме понуде 
XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 Закона 

 
 
 
УКУПАН БРОЈ СТРАНА:  27 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1.   Општи подаци о наручиоцу 
Универзитет  у Београду  Шумарски факултет   
Kneza Višeslava 1 
 

 ПИБ:   101 833 051 
 Матични број:  07009291 
 Текући рачун: 840-1878666-24 
 Телефон: 011/3053-953 
 Телефакс: 011/3053-813 

 
 
Назив и адреса наручица Универзитет  у Београду  Шумарски факултет   

Кнеза Вишеслава 1 
Интернет страница наручиоца www.sfb.bg.ac.rs 

 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Напомена: спроводи се ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, а након 
доношења одлуке о покретању поступка бр. 01-3240/2 од 05.09.2017. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 13/2017 је – НАБАВКА ПУТНИЧКО/ ТЕРЕНСКОГ 
ВОЗИЛА за потребе Универзитет  у Београду  Шумарски факултет  -ННБ-а “ГОЧ-ГВОЗДАЦ“ 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лица за контакт: 
 Зорица Стевановић  
Е – mail адресe: stevanovic.zorica@sfb.ac.bg.rs  
 
 
 
 
 

Понуду доставити на адресу:  
Универзитет  у Београду  Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 Београд  

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку теренског возила,  
ЈНМВ 13/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена код наручиоца до 
19.09.2017. године до 10,00 часова. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке je набавка добара – НАБАВКА ПУТНИЧКОГ /ТЕРЕНСКОГ 
ВОЗИЛА 
Ознака из општег речника набаке: 34113300 
Назив из општег речника набаке: Теренска возила 
Понуђена добра  морају  у целини да одговарају захтевима из конкурсне 
документације 
 
2. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована у  партије. 
 
3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све 
услове из члана 75. и члана 76.Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ, ове конкурсне документације 
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном 
документацијом. 
 
4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. 
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Образац бр.1 
III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАТКЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
И СЛ. 
 
1.Теренско возило 
Тип возила:  путничко (теренско) возило 
Место испоруке:               Локација Наручиоца 
Тип каросерије:               самоносећа варена каросерија 
Назив возила:                 LADA 4X4 (или одговарајући) 
Погонско гориво:               безоловни бензин 95 октана 
Напајање горивом:      директно убризгавање 
Запремина резервоара:                                      42 л 
Генерација мотора:    ЕУРО 6 
Запремина мотора:    1690 ccm    
Максимална снага:    61 kW 
Број цилиндра:    4 
Управљач:     хидраулични, серво 
Мењач брзине:    мануелни, 5 брзина 
Погонски точкови:    стални погон на сва 4 точка са блокадом  
       диференцијала и редуктором 
Дужина возила:    3740 мм 
Ширина возила:    1680 мм 
Висина возила:    1640 мм 
Међуосовинско растојање:   2200 мм 
Број врата:     2+1 
Број седишта:                 4 
Клиренс:     213 мм 
Гаранција:     Фабричка: 2 године или 35.000 пређених  
       километара 
Боја:                                                             Зелена 
 
Опрема:     
Дневна светла са аутоматским укључењем-укључују се стартовањем мотора, Инструмент 
табла са функцијом путног компјутера (Показује тачно време, спољну температуру, напон 
акумулатора, напон пуњења акумулатора, интерну и укупну километражу ), ISOFIX 
прикључак за дечје седиште, Тонирана стакла, Блокада мотора против крађе, Задња светла за 
маглу, Допунско ''STOP'' светло, Подешавање висине фарова, Сигурносни појасеви, 
Сигнализатор закључавања возачевог појаса, Обарање наслона задњег седишта, Резервни 
точак у пуној димензији, Хидраулични серво волан, ABS (Anti bloking system) +BAS (помоћ 
при наглом кочењу).  
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ДОДАТНА ОПРЕМА:  
 
 - Корубе на возилу 
Испорука : одмах 
 
Напомена: Понуђач је у обавеуи да уз понуду достави каталог понуђеног добра са 
техничким карактеристикама како би наручилац недвосмислено утврдио да понуђено 
добро одговара траженој техничкој спецификацији. 
 
 
У ____________________                        М.П.                           Потпис овлашћеног лица 
   
Датум ________________                                                           ___________________ 
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IV   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У 
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
 
Наручилац није предвидео ову врсту техничке документације за конкретну јавну 
набавку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НАБАВКА ТЕРЕНСКОГ 
ВОЗИЛА 

 
 

 Страна 8/ 29 
  

 
V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ чл.75 и 76 ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 1) Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 
     Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног Привредног суда 

2) Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 
Доказ за правно лице: 
-Уверење надлежног Основног суда и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их 
има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.   
Ако понуду подноси предузетник  потребно је да  достави само Извод из казнене 
евиденције надлежне Полицијске управе.   
Доказ ne може бити старији од два месеца пре отварања понуде. 
3)Услов: Да је понуђач  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији; 
Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. 
Доказ ne може бити старији од два месеца пре отварања понуде. 

 4)Услов: Да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде; 
Доказ за правно лице: Попуњен печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача 
о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (образац 11) у саставу конкурсне 
документације. 

 
Испуњеност услова од тачке 1 до 3 понуђач доказује достављањем изјаве којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава тражене 
услове.(Образац бр. 2),  
 
Испуњеност услова из тачке 4 понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава тражене 
услове.(Образац бр. 11), 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија биће дужан, пре доношења 
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одлуке о додели уговора, да наручиоцу достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова. Наручилац може захтевати на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  
 

Да је Понуђач   овлашћени дилер за предметна  возила , те да  Понуђач поседује 
овлашћени сервис који није удаљен више од ццо 50 километара од  Наставно научне 
базе  Гоч, Шумарског факултета чије седишта се налази у улици Доситејева бр.7, 
Краљево. 
 
Доказ :Уговор са овлашћеним увозником. 
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Образац бр. 2 
 

VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
  
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________             
[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке добара – набавка теренског возила , ЈНМВ бр. 13/2017 
испуњава све услове из чл. 75. Став 1 тачка 1 до 4 и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 
 
Уприлогу 

Доказ за члан 76. Закона Уговор са овлашћеним увозником  
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________             
 
 
                                            
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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Образац бр. 3 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________         [навести 
назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке добара – набавка теренског возила, ЈНМВ бр.13/2017 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији); 
 
 
 
 
 

 
Место:_____________                                                                            Подизвођач: 
 
Датум:_____________                                     М.П.                   _______________                  
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VII УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 
1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда мора бити на српском језику. 
 
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена 
заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 
19.09.2017.године до 10,00 часова, по локалном времену. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу 
наручиоца и није оверена заводним печатом наручица, у року за подношење понуда, 
закључно са даном 19.09.2017.године до 10,00 часова по локалном времену. 
Отварање понуда 19.09.2017.године у 10,30 часова у просторијама Шумарског 
факултета ул. Кнеза Вишеслава 
 

Понуду доставити на адресу:  
Универзитет  у Београду  Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 Београд  

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку теренског возила,  
ЈНМВ 13/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена код наручиоца до 
19.09.2017. године до 10,00 часова. 

 
Комисија за јавну набавку наручиоца по окончању поступка отварања понуда вратиће 
понуђачу неблаговремео поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 
3.  ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
Ова набавка није обликована у   партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
/ 
5.  РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА 
Ова набавка није резервисана јавна набавка. 
 
6. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈАНА 
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Биће разматране само понуде које су благовремено предате и прихватљиве. 
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу чл.107. Закона о јавним 
набавкама. 
7.  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да иземни, допуни или опозове своју 
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду-непосредно или путем поште у 
затвореној коврти или кутији. 
У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Измену, допуни или опозив понуде треба доставити на адресу Универзитет  у 
Београду  Шумарски факултет  СРП “ГОЧ-ГВОЗДАЦ“,  ул. Доситејева бр.7, Краљево, 
са назнаком: 
         „Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – 
Набавка теренског возила , ЈНМВ бр.13/2017” 
или „Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – 
Набавка теренског возила , ЈНМВ бр.13/2017” 
или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – 
Набавка теренског возила , ЈНМВ бр. 13/2017” 
 
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. 
 
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу подаци о 
подизвођачу, Образац бр.5 наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац бр.3). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

1) податке  о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача. 
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 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
11.   УСЛОВИ ПОНУДЕ 
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе: 
а) Попуњен, печатаом  оверен и потписан Образац бр.1 – Врста, техничке 
карактеристике квалитет,  и опис добасра, радова или услуга, начин кваитета, рок 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.  
б) Попуњена, печатаом  оверена и потписана Изјава понуђача о испуњавању услова из 
чл.75.и 76 Закона - Образац бр.2 
в) Попуњен, печатаом  оверен и потписан Изјава подизвођача о испуњавању услова из 
чл.75.и 76 Закона - Образац бр.3 
г) Попуњен, печатаом  оверен и потписан Образац понуде-Општи подаци о понуђачу - 
Образац бр.4 
д) Попуњен, печатаом  оверен и потписан образац  Подаци о подизвођачу - Образац 
бр.5  
ђ) Попуњен, печатаом  оверен и потписан образац Подаци о учестнику у заједничкој 
понуди - Образац бр.6  
е) Попуњен, печатаом  оверен и потписан образац - Опис предмета јавне набавке- 
Образац бр.7 
ж) Попуњен, печатаом  оверен и потписан Модел уговора-Образац бр.8 
з) Попуњен, печатаом  оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди-
Образац бр.9 
и) Попуњен, печатаом  оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде-
Образац бр. 10 
ј) Попуњен, печатом  оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 
ст.2 Закона -Образац бр. 11 
к) Каталог са техничким карактеристикама понуђеног добра 
 
12.  ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ 
Понуђач, обрасце и изјаве које је добио као део конкурсне документације попуњава и 
потписује и оверава печатом на месту предвиђеном за печат и потпис. 
 
13.   ОБЛИК ПОНУДЕ 
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затовореној фасцикли или коверти, тако 
да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата 
 
14.   ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
15.   ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена треба да буде изражена у динарима,са и  без пореза на додату вредност. 
Дата цена у понуди се не може мењати за време трајања уговора. 
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
понуђена цена покрива све трошкове које понућач има у реализацији набавке. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
 
16.   РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Рок плаћања је  минимално 5 дана а максимално 45 дана од дана испостављања фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
17.   РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Рок испоруке у складу са понудом. Место испоруке франко наручилац. 
 
18.   ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Критеријум за оцењивање понуда је: НАЈНИЖА Понуђена ЦЕНА 
 
Рок плаћања не може бити краћи од 5 а дужи од 45 дана (у складу са Законом 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама).  
 
19.    ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност при додели уговора 
имаће она понуда понуђача који у свом власништву има овлашћени сервис 
ближи, седишту ННБ-е Гоч Шумарског факултета факултета,  (Доситејева 
бр.7, Краљево), а у случају исте даљине овлашћеног сервиса биће изабран 
понуђач чија је понуда прва стигла у писарници наручиоца.  
 
20. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде, као и у локалној пореској администрацији. 
 
21. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу 
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини 10% уговорене 
вредности уговора са ПДВ-ом. 
 
22.ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
Заинтересовано лице може, у писменом облику , на маил адресу 
jovanovic.slavko@gmail.com тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 
понуде. Наручилац ће у најкраћем року, а највише 3 (три) дана од пријема захтева 
одговор објавити на Порталу јавних набавки. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке одбија на начин прописан чланом 20.ЗЈН-а, а 
то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
 
23.   ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача  треба у 
горњем десном углу да садржи ознаку  “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14 ЗЈН-а. 
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова , цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемента критеријума и рангирања 
понуде. 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица , понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
 
24. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, 
дана 19.09.2017.год. у  10,30 часовау просторијама Универзитет  у Београду  
Шумарски факултет  Кнеза Вишеслава 1 Београд 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда 
морају Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у 
поступку јавног отварања понуда. 
 
25. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
26. ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања 
понуда. 
 
27.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу у складу са чланом 75 став 2 Закона, да је поштовао све 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве – 
Образац бр.11.). 
 
28.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, сврха: Републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 
Републике Србије). 
 
29. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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бразац бр.4 

 
 

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
OПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Име и особе за контакт: 
 

 

e-mail: 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Шифра делатности: 
 

 

Назив банке и број рачуна: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 

 

 
Понуду дајем: (заукружити начин давања понуде и уписати податке под б) 
и в)) 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу. 
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
Ако понуђач доставља понуду за обе партије довољно је да попуни само један 
примерак овог обрасца. 
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Образац бр.5 
 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 
Ако понуђач доставља понуду за обе партије довољно је да попуни само један 
примерак овог обрасца. 
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Образац бр.6 
 
 
 
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира 
у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
 
Ако понуђач доставља понуду за обе партије довољно је да попуни само један 
примерак овог обрасца.
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Образац бр.7 
Понуда за јавну набавку добара – набавка теренског возила, 

ЈНМВ број 13/2017 
 

Ред.б
р. 

Назив добра Јед. 
мере 

Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без ПДВ-
а 

 
1 

 
Теренско возило 

 
ком 

 
1 

  

 
ИЗНОС ПДВ-а  
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  
РОК ПЛАЋАЊА : 5-45 дана  

РОК ИСПОРУКЕ: одмах 

Гаранција  

ВРЕМЕ ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
(не краће од 30 дана) 

 

Понуду подносим (заокружити)  

а) Самостално  

б) Са подизвођачем (навести назив и седиште 
свих подизвођача) 

 

в) Заједничка понуда (навести назив и седиште 
свих учесника у захедничкој понуди) 

 

Напомена:  

 
 

 
 

Датум:__________________       
                                                                                                  
Понуђач:______________________________                                    

                                                                                                         М.П. 
Meсто:_________________   
      
 
 
                                                                                                                                                                 
Подизвођач:____________________________                                                       

                                                                                                              
                                                                                                                                    М.П. 
Место:___________________________ 
 
 
Напомена: 
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- Образац понуде је потребно попунити 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуд потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе 
понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и 
оверавају печатом понуђач и подизвођач 
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Образац бр.8 
 

IX   MOДЕЛ УГОВОРА 
 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр.124/12, 
„Сл.гласник РС“ 68/15), а након спроведеног поступка мале вредности за 
набавку добра – ПУТНИЧКО/ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО  ЈНМВ бр.13/2017 
закључен је : 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  

 
између: 
 
КУПАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ  Кнеза Вишеслава 
1,  Београд,  кога заступа Проф.др Ратко Ристић (у даљем тексту Наручилац), 

ПИБ: 108558135 
Матични број: 101833051 

и  
 
ПРОДАВАЦ: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________ 
   (навести назив и адресу понуђачаи пуно име и презиме лица који га 
заступа-у даљем тексту Извршилац услуга) 
 
ОСНОВ УГОВОРА: 
Број јавне набавке мале вредности 13/2017 
Датум објављивања на Порталу јавних набавки   
Датум доношења Одлуке о додели уговора (попуњава 

наручилац) 
Број одлуке о додели уговора (попуњава 

наручилац) 
Понуда изабраног понуђача (попуњава 

наручилац) 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
    Предмет овог уговора је набавка добара – ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО, за потребе 
Универзитет  у Београду  Шумарски факултет  СРП “ГОЧ-ГВОЗДАЦ“, према понуди 
понуђача која је заведена у Универзитет  у Београду  Шумарски факултет  под 
бројем __-____ oд _____.2017.године, која чини саставни део овог уговора. 

(биће преузето из понуде) 
 

Предмет овог Уговора је купопродаја новог аутомобила - путничког/теренског 
аутомобиласапогоном на четири точка ЈН13/2017, према спецификацији и 
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карактеристикама достављеним 
уз понуду продавца број _________ од ____________ . године. 

 
 

Члан 1. 

Предмет Уговора: 

Продавац продаје купцу следеће возило у 

виђеном стању: НОВО ВОЗИЛО 

Марка: ________  

Тип: ___________  

Број шасије: ___________________  

Број мотора: ____________________  

Снага: __________  

Запремина: _______  

Боја: ____________  

Облик и намена каросерије: _______________ 

Година производње: ______  
Члан 2. 

Продавац Купцу гарантује правну сигурност предметног пословног 
путничког/ТЕРЕНСКОГ возила, као и да возило нема скривених мана. 

 
Члан 3. 

 
Продавац Купцу предаје предметно возило у року од -----------дана од дана 
потписивања Уговора. 

Примопредаја ће се извршити у присуству овлашћених лица представника 
Купца и Продавца, и о томе ће се сачинити записник који потписују присутна лица-
представници Купца и Продавца. 

Члан 4. 
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Цена аутомобила је  _________________________________________ динара без ПДВ-

аПДВ: _____________________________________________________ Укупна вредност 

са обрачунатим ПДВ-ом: _____________________________________  

Члан 5. 

Купац се обавезује да плаћање изврши у року од 5-45 дана од пријема фактуре  
на текући рачун Продавца број  ___________________ . 

 
     Члан 6 

Продавац се обавезује да приликом испоруке предметног добра, Наручиоцу 
преда пратећу документацију и сервисну књижицу одговорног сервиса. 

 
Продавац се обавезује да Наручиоцу у току гарантног рока обезбеди сервис. 
 
Продавац се обавезује да се сервисирање возила изврши према препоруци 
произвођача 

возила. 

Продавац се обавезује да податке о извршеном сервисирању унесе у сервисну 
књижицу. Продавац се обавезује да извршену сервисну интервенцију упише у књигу 
одржавања са техничким описом извршених услуга. 

Продавац се обавезује да фактуру за наплату, испорученог предметног добра 
према спецификацији из Понуде, достави Универзитету у Београду Шумарском 
факултету Кнеза Вишеслава 1Београд. 

Наручилац се обавезује да евентуалну рекламацију за квалитет и квантитет 
испорученог предметног добра, достави Продавацу, у писменој форми у виду 
Записника. Продавац се обавезује да у оптималном року кога дефинише Наручилац, 
отклони све евидентиране недостатке исказане у Записнику за испоручено предметно 
добро. Уколико то не учини, Наручилац има право да раскине Уговор и захтева 
надокнаду штете. 

 
            Члан 7. 

 
 

Гаранстни рок је ________ године на постојаност боје;  _______ . година на 
каросерију; 
_________ године  на  мотор  од дана  извршене  примопредаје  предметног  возила  
или на ___ пређених километара 

 
 

Члан 8. 
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За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе важећих 
законских прописа. 

 
                                                                Члан 9. 

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно а у 
супротном уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду 

 
Члан 10. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака од 
уговорних страна задржава по 2 (два). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                              
 
                    ПРОДАВАЦ                                                        КУПАЦ 
                         Директор                                                                Декан 
_____________________                    ________________________ 
 Проф.др Ристић Ратко 

 
 
 

Напомена: 
 Модел уговора понуђач  мора да попуни,потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач 
подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем  подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понућача, 
односно сви подизвођачи. У случају поднођења заједничке понуде, група 
понушача може да се определи да модел  уговора потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписати и оверити печатпм модел уговора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац бр.9 
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X ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
    На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 
 
_________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 
 

даје следећу изјаву: 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
    Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам 
понуду по поступку јавне набавке мале вредности,за набавку добара – Теренског 
возила,   ЈНМВ бр.13/2017,  поднео независно , без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
Датум:_________________                                                             Потпис      
                                                                                                               Овлашћеног лица                                                                                                         
Место:_________________                     М.П                    ________________ 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.10 
 
 

 
XI  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Набавска теренског возила,  ЈНМВ бр. 13/2017 

 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

____________________________________________________  

[навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 
Рeд.б

р 
Врста трошка Износ трошка у РСД 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

                                                                           Укупно без ПДВ-а:_________________дин. 

                                                                          Укупно са ПДВ-ом:_________________дин. 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 
 
Датум:_________________                                         Потпис овлашћеног лица 
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Место:_________________ М.П                     ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Образац бр.11 
 
 

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА   
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач......................................................................., у поступку јавне набавке 
Теренског возила, ЈНМВ 13/2017 поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                 ____________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


