
О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 

 

            за jaвну набавку број ЈН 8/2015 – зимске и летње гуме за возила Општинске управе 
Кладово 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

БРОЈ ПОНУДЕ:  

ДАТУМ:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН И 
НАЗИВ БАНКЕ: 

 

 
 
ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКE: 

ОПИС  Јединица мере Количина 

Летње гуме 15 комада, димензија „205/55 R16 91V“, 
марке „Michelin primacy HP“ или одговарајуће 

ком. 15 

 
 
Цена: 

Ред. 
број 

Назив производа  
Јединица 
мере 

Количина 

Јединична 
цена у 
динарима 
без ПДВ-а 

Укупна цена у 
динарима без ПДВ-

а 

1. 

Летње гуме 15 комада, 
димензија „205/55 R16 
91V“, марке „Michelin 
primacy HP“ или 
одговарајуће 

комад 15 

  

УКУПНА ЦЕНА у динарима 
без ПДВ-а: 

 

 
 

Комерцијално технички услови понуде: 



Укупна цена у динарима са ПДВ-ом:  

Услови плаћања:  

Рок испоруке: ______ дана  

Место испоруке: Економат Општинске управе Кладово,                  
ул.Краља Александра бр.35, Кладово 

Произвођач спољашњих гума:  

Гарантни рок (не краћи од 2 године):  

 

Контакт особа: 
име и презиме, телефон, e-mail 
адреса: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Продавац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе 
број Наруџбенице под којим је иста заведена код Купца и број поступка јавне набавке. 
 
 

М. П. 
       
Датум             Понуђач 

___________________                      _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 – зимске и летње гуме за возила Општинске управе Кладово, број 
ЈН 8/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 

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.  



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 – зимске и летње гуме за возила Општинске управе 
Кладово, број ЈН 8/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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.                     _____________________                                                        

 

 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 


