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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 1.1.9/2017 и Одлуке о покретању поступка бр. 404-1-9/2017 од   
20.06.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-1- 
9/2017 од    20.06.2017.године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 
  

ЈНМВ 1.1.9./2017. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 1.1.9/17 је набавка 
добара: ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ, за потребе 

Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега ЈНМВ 1.1.9/2017  

Ознака из општег речника набавке: 09134000-7 

 
2. Јавна набавка није обликована по партијама 
 
3. Врста оквирног споразума Поступак јавне набавке се не спроводи ради 
закључења оквирног споразума. 
 
4. Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 
јавној набавци. Уговор се закључује на период од једне године (12 месеци) 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка Није у питању 
резервисана јавна набавка 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација Не спроводи се 
електронска лицитација. 
 
7. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт:  

1. Назив Наручиоца: Општинска управа Пожега –тело за централизоване јавне 
набавке 

 2. Адреса Наручиоца– Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега  
 3. Интернет страница Наручиоца : www.pozega.org.rs  
 4. Лице за контакт: Ана Гавриловић, дипл. правник – службеник за јавне 

набавке,  телефон:031/3816-401, 069/750-618,  e-mail: ana.jovicevic987@gmail.com 
 

Додатне информације у вези јавне набавке могу се добити сваког радног дана 
од 07:30 до 15:30 часова осим суботе и недеље. 

 
Рок за достављање понуде је  03.07.2017 год. до 10 часова. 

 
Понуде се достављају на адресу: 
Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр.9 , 31210 Пожега 

 
„Понуда за јавну набавку JНМВ 1.1.9/2017.  ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ                                         

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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3.1 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама 

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда. 
 Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  односно из 
одговарајућег регистра 

     2. 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 животне средине, кривично дело примања или  давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 Доказ за правно лице:  
 1) Извод из казнене евиденције односно уверење Основног суда на чијем подручју се 
 налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
 огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
 кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
 дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП- а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична  дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело  примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела  организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према  месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских  заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
  
Доказ за предузетнике и за физичка лица: Извод из казнене евиденције,  односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није  осуђиван 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 (захтев  се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3. Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе кад има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
Доказ за правна лица као понуђаче, доказ за предузетнике као понуђаче,  
доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 
4. Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу за обављање 
одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом (чл. 75, став 1. тач. 5) Закона). 
  Доказ: Важећа лиценца за обављање енергетске делатности издата од  стране 

Агенције за енергетику Републике Србије . 
 

     5. Да 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 подоншења понуде (чл. 75. ст. 2. 
 Закона). 
  
 Доказ за правна лица као понуђаче, доказ за предузетнике као понуђаче,  доказ за 
физичка лица као понуђаче: Попуњена, потписана и оверена Изјава од  стране понуђача 
које су саставни део конкурсне документације. 
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Имајући у виду чињеницу да се од 01.09.2013. године, примењује  Правилник  о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси  уз пријаву за 
регистрацију понуђача (“Сл. гласник РС”, број 75/13), лица која су уписана у Регистар 
понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују  испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане  чланом 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на  интернет страници Агенције за 
привредне регистре да провери да ли је  лице које поднесе понуду уписано у 
регистар понуђача. Понуђач ће у својој  понуди јасно навести да се налази у 
регистру понуђача 

 
3.2. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона о јавним 

набавкама 
 
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“  68/2015).  

  Технички капацитет: 

1) Услов: Пуњење резервоара  „, ГАСНИМ УЉЕМ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ, ОРН 
09134000-7 “,   капацитета 2 000 литара, сукцесивно,  одмах по нашем позиву  
 
1) Доказ: Изјава понуђача.  

 
3.3  Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  о јавним 
набавкама 
  

    Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично       
 поверити подизвођачу. 
              Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити    
подизвођачу дужан је да наведе 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. 
  Ако понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и  понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
  Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача  ради 
утврђивања испуњености услова.  
  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова  
(чл. 75 и 76. Закона) и УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 3.1. 
Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) из члана 75. став 1 тачка 1), 2) и 4) Закона, а доказ о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће се извршити 
преко подизвођача.  
  Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
    Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која    се 
извршава преко тог подизвођача. 
    Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача 
 

3.4  Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у    
   складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама 
 
     Понуду може поднети група понуђача.Саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
садржи: 
    
    1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду     и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

   2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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   Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према                   
 наручиоцу. 
   Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од   
понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као   
најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако наручилац затражи доставу оригинала или оверених копија свих или појединих 
доказа, понуђач је дужан да их достави у остављеном року. У противном наручилац   ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у  
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења  одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци   и да је 
документује на прописани начин. 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени  подаци (докази) јавно 
доступни. 

 3.5 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним 
набавкама 

Р.б Назив документа 
Ко је издао 
документ 

Број и датум 
издавања 
документа 

1 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда, 
односно извод из одговарајућег регистра 

  

2 Правна лица достављају: 
 - извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је 

подручју седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног 
лица (за кривична дела за које је као главна казна 
предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 
година) и извод из казнене евиденције Вишег суда (за 
кривична дела за која је као главна казна предвиђена 
казна затвора већа од 10 година): 

 - извод из казнене евиденције Посебног одељења Вишег 
суда у Београду 

 (за организовани криминал)  
 - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова за законског 
заступника - захтев за издавање овог уверења може се 
поднети према месту рођења, али и према месту 
пребивалишта. 

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља 
уверење из казнене  евиденције. 
Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач 
доставља: 

   - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова – захтев за 
издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о 
казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган 
надлежан за унутрашње послове општине на чијој 
територији је то лице рођено),  али и према месту 
пребивалишта. 

 (докази не старији од два месеца пре отварања понуда). 

  

3 Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио 
доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе 
кад има седиште на њеној територији 
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Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење  
Министарства финансија Пореске управе да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надележне 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода (не старије од два 
месеца од дана отварања понуда) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење 
Министарства финансија Пореске управе да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надележне 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода (не старије од два 
месеца од дана отварања понуда) 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење 
Министарства финансија  Пореске управе 

4 Изјава понуђача да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуда (образац IХ  у 
конкурсној документацији) 

  

5   Важећа лиценца за обављање енергетске делатности       
( складиштења и велепродаја) издата од стране Агенције 
за енергетику Републике Србије  

  

 
 
 
 
Датум: ________________ 
Место: ________________                         М.П.                         ______________________ 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 

Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у року од пет дана. 
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4.  УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1  Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 
1. Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) – образац I 
2. Подаци о подизвођачу – образац – II а (попуњен, печатом оверен и потписан) и изјаву 
понуђача о ангажовању подизвођача – образац – II б (попуњен, печатом оверен и потписан), 
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу 
3. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (попуњен, печатом оверен и потписан), 
уколико понуду подноси група понуђача – образац- II в  
4. Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у 
упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона (део 3.1 у конкурсној 
документацији тачке 1-5 и део 3.2 ) 
5. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова и члана 75. и 76. 
Закона (образац 3.5 у конкурсној документацији) 
6. Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац III у конкурсној документацији) 
7. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Спецификација - технички опис (образац IV у 
конкурсној документацији) 
8. Попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене (образац V у конкурсној 
документацији) 
9. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текст изјаве о испуњености обавезних и 
додатих услова (образац VI у конкурсној документацији) 
10. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текст изјаве о независној понуди (образац VII 
у конкурсној документацији) 
11. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве понуђача о поштовању прописа о 
заштити животне средине, заштити на раду и запошљавању (образац VIII у конкурсној 
документацији) 
12. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве понуђача  да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (образац IХ  у конкурсној 
документацији) 
4.2  Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице 
понуђача исте потписује и печатом оверава. 
4.3 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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

4.4  Подизвођач 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (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 буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова. 
 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. 
  
 Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидо 
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уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 
  
 
 Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 
тог подизвођача. 
 
4.5  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 податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о:  
 1.  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
2.  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

  4. понуђачу који ће издати рачун,  
         5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
         6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача , а за 
сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1 тач. 1) до 4) Закона. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују 
и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 2. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова , у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног 
споразума одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора неограничено солидарно одговарају задругари 
4.6  Посебан услов Инвеститора:  

           Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда 
           4.7  Начин, услови и рок плаћања: 45 дана од испостављања фактуре 

4.8  Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана 
пријема писаног позива достави на увид оригинал или оверенe копијe доказа из дела 3.1 тачке 1-
5, у супротном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
4.9 Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац није 
одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и које не прелазе износ 
процењене вредности јавне набавке. 
 
4.10 Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца или 
путем електронске поште на e-mail,  тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуде.  
 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације,  ЈНМВ 1.1.9.  - НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
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 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези 
са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
 
4.11 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац 
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
 

4.12  Закључење уговора Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци  достави понуђачу 
којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона. Понуђач исти ,потписан и оверен доставља наручиоцу у 
року од 3 дана од дана пријема. 
 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.  
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. 
Закона. 
 
4.13  Критеријум, елементи критеријума за доделу  уговора  

 
 1.  Најнижа понуђена цена    

   
4.14.  Ако је нека од понуђених цена за набавку услуге неуобичајено ниска цена, сагласно члану 
92. Закона о јавним набавкама, наручилац ће захтевати од понуђача детаљно образложење свих 
њених саставних делова које сматра меродавним. 

Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року од 3 
(три) дана од дана пријема захтева. Наручилац је дужан да по добијању образложења провери 
меродавне саставне елементе понуде који су образложени. 

 
4.15. Понуђач који је понудио  цену нижу од произвођачке, тај проценат разлике у цени до 
произвођачке мора задржати до краја извршења уговора. 

 
4.16.  Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом или економски најповољнијом 
понудом 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену или имају исти број  пондера,     
као најповољнија биће изабрана понуда према времену доспећа понуде. 
 
4.17. Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или 
других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 
одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. 
 
4.18. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  
  
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарницу 
наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.   
 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  
 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 
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 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико  
 
је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. 
 
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока ис чл. 149. став 3. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 
 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, 
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (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 захтева из чл. 149. ст. 3. и 4 Закона, 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.  
 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. Закона. 
 
 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
 
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 
50-016, сврха: Републичка административна такса – са назнаком набавке на коју се односи, 
корисник: буџет Републике Србије). Захтев за заштиту права задржава даље активности 
наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, 
ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
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Образац  I 

         `                                      
 

Образац понуде 

 1) Понуда бр. ________________ од ________________ у  поступку  ЈНМВ   бр. 1.1.9./2017 
„ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ,  ОРН: 09134000-7 “, за коју је објављен позив на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца:      

 
 

Општи подаци о понуђачу   
 
 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефаx 
 

 

Електронска адреса понуђача 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 

Матични број понуђача 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ) 

 
 

Регистар понуђача               Да                                                     Не 

 
 
2) Понуду дајем: 
заокружити и податке уписати за а), б) или в) 
 
а) самостално 
 
б) са подизвођачем: 
1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 
[навести назив и седиште свих подизвођача] 
 
в) као заједничку понуду: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 
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Цена изражена у динарима без ПДВ-а : 
 

 

Словима : 
 

ПДВ : 
 

 

Цена изражена у динарима са ПДВ-ом : 
 

 

Словима : 
 

 
             3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 
 

            4. Рок важења понуде износи _____ ( _________________ ) дана од дана отварања понуда  
            (не краћи од 60 дана)                словима                                           
 
            5. Начин, услови и рок плаћања:  45 дана од испостављања фактуре 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
6.  Цена је франко резервоар наручиоца ПУ „Олга Јовичић Раита“ Пожега, Светосавска 5, и 
то  2 000 литара сукцесивно по поруџбини. 
 
7. Понуђач који је понудио  цену нижу од произвођачке, тај проценат разлике у цени до 
произвођачке мора задржати до краја извршења уговора. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Датум : ____________                              
          Место:_____________   
                                                                                          

                                                          М.П.                   
                                                                        _________________________________ 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да овласти  једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Образац II а 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 Назив подизвођача 
 

  

 Адреса подизвођача 
 

  

 Овлашћено лице за потписивање 
уговора 
 

  

 Особа за контакт 
 

  

 Телефон 
 

  

 Телефаx 
 

  

 Електронска пошта 
 

  

 Текући рачун подизвођача 
 

  

 Матични број подизвођача 
 

  

 Порески број подизвођача 
 

  

 Регистар понуђача               Да                                                     Не 
 

 

 
          Датум : ____________                              
           Место:_____________   
                                                                                          

                                                              М.П.                   
                                                                                _________________________________ 

                                                                   Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Уз 
образац се достављају докази о испуњености услова подизвођача из конкурсне документације 
(део 3.1 тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2). Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача 
овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
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Образац II б. 
 
 
 
 

 

            
 

                   Назив подизвођача 
 

% Укупне вредности 
набавке која се 
поверава 
подизвођачу  
 

1. 
 
 

  

2. 
 
 
 

  

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

5. 
 
 

  

 
 

           Датум : ____________                              
           Место:_____________   
                                                                                          

                                                               М.П.                   
                                                                            _________________________________ 

                                                                        Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
                                    

 
 
 
Напомена: % Укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи 
од 50%. 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

             (СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 
              За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче 
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Образац II в 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 

 
 

Назив понуђача: 
____________________________________ 
Адреса понуђача: 
____________________________________ 
Матични број понуђача: 
____________________________________________________ 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
____________________________________ 
Име особе за контакт: 
____________________________________________________ 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 
________________________ 
Телефон/Факс: 
________________________ 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
________________________ 
 
 

          Датум : ____________                              
          Место:_____________   
                                                                                          

                                                     М.П.                   
                                                                            _________________________________ 
                                                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

 
                                    

 
 
Напомена: Образац IIв „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају 
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. Уз образац се достављају докази о испуњености услова за сваког 
пониђача у заједничкој понуди из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1-5). 
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ОБРАЗАЦ III                              

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 ______________________________________________, _________________, МБ:  
 
_________________ ПИБ:_________________, које заступа директор __________________________,      
          
(у даљем тексту: Продавац), и 
 

 ПУ „Олга Јовичић Рита“ Светосавска 9, Пожега, МБ:07112483,  ПИБ:10100513, текући 
рачун 840- 315667-41, код управе за трезор, коју заступа  директор Снежана Шљивић  (у даљем 
тексту: Купац), закључују: 

 *Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе 
Понуђача као конзорцијума Продавца 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Члан 1.  
 Продавац се обавезује се да након спроведеног поступка јавне набавке код Купца под бројем 
ЈНМВ 1.1.9. у складу са Законом о јавним набавкама, конкурсном документацијом, правилима струке 
и техничким прописима обезбеди редовно и несметано снадбевање и испоруку ГАСНОГ УЉА 
ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ,  ОРН: 09134000-7, за ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега, сукцесивно по 2 
000 литара, у току зимске грејне сезоне 2017/18. године у свему према усаглашеној и прихваћеној 
понуди која је код Продавца заведена под бројем __________ од ____________ године, а код Купца 
под бројем __________ од ____________. године и која је саставни део овог уговора. 
 

Члан 2.  
 За робу и услуге из члана 1. овог уговора према усаглашеној и прихваћеној понуди, утврђује 
се цена у износу од __________________ динара (________________________________) без ПДВ, 
односно __________________ динара (_________________________________________) са 
обрачунатим ПДВ. 
 

Члан 3.  
 Укупна вредност испоручених добара утврдиће се на основу стварно испоручене количине 
добара по уговореним јединичним ценама, тако да укупна вредност не сме прећи уговорену вредност 
из члана 2 овог уговора. 
 

Члан 4.   
 Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на 
тржишту нафтних деривата. Одлуке Продавца о променама цена нафтних деривата се доносе у оним 
интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафтних 
деривата. 
 Уговорене јединичне цене ће се усклађивати са променама цена нафтних деривата на 
тржишту. 
 У случају промене цена Продавац се обавезује да, пре прве испоруке, у року од 24 
(двадесетчетири) часа од промене цене, обавести Купца о промени цене нафтних деривата и достави 
му важећи ценовник. 

 Продавац који је понудио  цену нижу од произвођачке, тај проценат разлике у цени 
до произвођачке мора задржати до краја извршења уговора. 
 
 У случају да је измењена цена, из претходног става овог члана, економски неприхватљива за 
Купца као нетржишна, Купац има право да раскине овај уговор, писаном изјавом о раскиду уговора  
достављеном Продавцу у року од 3 (три) радна дана од пријема обавештења о измени цене из члана 
2 овог уговора. 
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 Уколико Купац не достави изјаву о раскиду уговора у року из претходног става овог члана, 
сматра се да се сагласио са изменом цене. 

 
 
 
 

Члан 5.  
  Продавац ће Купцу на локацију ПУ "Олга Јовичић Рита" Пожега, Светосавска 9,  
испоручивати, сукцесивно, уговорену робу у количинама до 2000 литара,  одмах по усменом или 
писменом захтеву овлашћеног представника Купца. 

 
Члан 6. 

 Продавац се обавезује да уговорено добро из овог уговора испоручује Купцу сукцесивно, на 
основу усменог или писаног налога – поруџбенице Купца (факс, e-mail) којима је прецизирана 
испорука добара у погледу количина, места и сата испоруке. 

Продавац се обавезује да испоруку добара изврши одмах, а најкасније у року од 12 (дванаест) 
сати од пријема усменог или писаног налога – поруџбенице Купца. 

 
Члан 7. 

 Купац се обавезује да по свакој извршеној испоруци исплати Продавцу цену стварно 
испорученог добра, на основу рачуна Купца, а на основу стварно испоручене количине одређене 
врсте горива, по уговореној јединичној цени у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања 
исправног рачуна. 

Члан 8.  
 Најповољнији понуђач - Продавац је приликом потписивања овог уговора доставио меницу и 

менично овлашћење за добро извршење посла у износу од _________________ динара (10% од 
вредности уговора без ПДВ), и са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана важења овог 
уговора.                                                       

 Наручилац је дужан да врати меницу и менично овлашћење продавцу на његов захтев по 
истеку рока из претходног става.                                                                                                  

 Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева испоруку добара у свему на начин и у 
роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац 
ће наплатити у целости у случају да понуђач својом кривицом уговорену обавезу не испуни у 
уговореном обиму, року и квалитету 
  

Члан 9. 
 Продавац гарантује за квалитет испоруке и испоручене робе за све време важења и 
реализације овог уговора. 
 Продавац је дужан да о свом трошку отклони све недостатке у испоруци и квалитету добра у 
року који му одреди Купац. Уколико Продавац не поступи по захтевима Купца, Купац има право да те 
недостатке отклони ангажовањем другог добављача, на терет Продавца, уз наплату и на терет 
обезбеђења по овом Уговору. 

 
Члан 10. 

 Овај уговор се закључује на период од годину дана од дана ступања на снагу, а ступа на снагу 
када кумулативно буду испуњени следећи услови: 
 - када уговор потпишу обе уговорне стране; 
 - када Продавац преда Купцу средство финансијског обезбеђења прецизирано чланом 8 овог 
уговора. 
 Без обзира на рок из става 1 овог члана, овај уговор престаје да важи када се исцрпе 
финансијска средства утврђена чланом 2 овог уговора, о чему Купац обавештава Продавца 
најкасније у року од 3 (три) дана. 

 
Члан 11. 

 За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 12. 
 За евентуалне спорове, уговора се надлежност Привредног суда у Ужицу. 

 
Члан 13. 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за уговорне стране. 
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 За Продавца 

Директор 

_____________________                                       

  

За Купца 

Директор 

 Снежана Шљивић 

________________________ 

 
 
Образац IV  -   СПЕЦИФИКАЦИЈА - ТЕХНИЧКИ ОПИС    
 
 
 
 
  
 

ГАСНА УЉА 
 

 
 

Р.Б 
 
 

 
 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 
Јед. 
Мере 

 
 

Количина 
 

 
ЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА без 
ПДВ 

 

 
УКУПНА 

ЦЕНА без 
ПДВ 

 
 

1 
 

 

ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА 
ЛАКО ЕВРО ЕЛ, 
ОРН: 09134000-7 

 
 
 

Л 

 
 
 

14 000 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 ЦЕНА ПРЕВОЗА ПО 
ЛИТРУ БЕЗ ПДВ-а 

   Л        14 000   

 УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-а 

   Л    

         
 
 
 
 
 Цена за Гасно уље, франко резерворар наручиоца ПУ „Олга Јовичић Рита“ 
Пожега, Светосавска 9. 
 
 
Дана: _______________                                                                 
Место:_______________ 
 
                                                                М.П.                __________________________ 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
 
Напомена: 
Образац Технички опис, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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V - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац структуре цене 
 
 

1. Укупна цена без ПДВ-а   

2. Цена превоза по литру без ПДВ-а  

 2. Износ ПДВ-а на укупну цену   

3. Укупна цена са ПДВ-ом (1+2)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Место:  ________                                  М.П.                                 Потпис овлашћеног лица 
Датум:  ________ 
 
 
 
 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити , потписати и печатом 
оверити образац структуре цене .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Образац VI 
 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
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 мале вредности бр 1.1.9. Предмет набавке, набавка 

 добара: ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ,  ОРН: 09134000-7, за               
ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега,  испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао 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 
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Важећа лиценца за обављање енергетске делатности       ( складиштења и 
велепродаја) издата од стране Агенције за енергетику Републике Србије 

 
 

 
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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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Образац VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

 
 
 
 
У вези са позивом за пoдношење понуда ПУ «Олга Јовичић Рита» Пожега, у  поступку  (ЈНМВ 
1.1.9.“ „ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ,  ОРН: 09134000-7   “ 
 
понуђач ____________________________________________________________ изјављује, под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је  понуду поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

  
 
 
 
 

  Датум:______________________                                  Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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Образац VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде 
у  поступку ЈНМВ 1.1.9. „ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ, ОРН: 09134000-7“   поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 
 

  
 
 
 
 

   Датум:______________________                               Име и презиме овлашћеног лица 
Место: _________________ 

                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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Образац IХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
 
 

 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да при састављању 
понуде у  поступку  (добра) ЈНМВ 1.1.9. „ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ,  ОРН: 09134000-

7“,  не постоји забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.  
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  Датум:______________________                                  Име и презиме овлашћеног лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                              м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                       ____________________________ 

 

 
 
 
 

 


