
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

Нови Београд, ул. Народних хероја бр. 4  

  

             На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и 

Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 46-3699/2020 од 14. маја 2020. године, а у 

складу са Одлуком в.д. комесара Комесаријата за избеглице и миграције Републике 

Србије број: 34-3/28-2020 од 7. септембра 2020. године, дана 8. септембра 2020. године, 

објављује: 

 

О  Г  Л  А  С 

ради отуђења покретних ствари – 4 путничка моторна возила у својини 

Републике Србије чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције као 

секундарне сировине прикупљањем писмених понуда 

  

 

1. Предмет отуђења 

 

Предмет отуђења су покретне ствари – 4 (четири) путничка моторна возила, у 

својини Републике Србије, чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције 

Републике Србије, према Списку путничких возила која се отуђују из јавне својине 

Републике Србије (у даљем тексту: Списак) у прилогу. 

Предметна возила отуђују се збирно, као скуп возила. Предмет понуде 

понуђача не може бити откуп појединих или групе возила са списка у прилогу.  

Предметна возила се отуђују у целости као секундарна сировина, односно као 

отпад индексног броја 160104* из Каталога отпада, у виђеном стању, без права 

приговора продавцу на њихово стање и квалитет, и без права на регистрацију. 

 

  

2. Услови отуђења 

 

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.  

Предметна возила смештена су у сервису ТРИ М Ауто центар д.о.о, на адреси 

Водоводска бр. 158Ц, Београд, и могу се разгледати дана 10. септембра 2020. године, 

у термину од 1030-1400 часова. 

Почетна купопродајна цена за предметна возила износи укупно 75.145,00 

динара са порезом на додату вредност. 

Коначна купопродајна цена покретних ствари биће утврђена након спроведеног 

поступка прикупљања писмених понуда.   

Понуђач је у обавези да понуди цену за откуп сва 4 (четири) возила по Списку. 

Понуде достављене само за појединачна возила или групу возила са Списка су 

неисправне и Комисија их неће разматрати. 



Рок за плаћање купопродајне цене је 5 (пет) дана од дана закључења 

купопродајног уговора.  

Купац је дужан да купопродајну цену уплати на рачун буџета Републике Србије 

прописан за уплату јавних прихода и да спроведе све своје обавезе прописане Законом о 

порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 

5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – 

усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени 

дин. изн., 72/2019 и 8/2020 – усклађени дин. изн.) и Законом о порезу на добит правних 

лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 

101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – 

аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018  и 86/2019). 

Трошкови транспорта возила, као и други трошкови који проистекну из 

реализације уговора, падају на терет купца.  

  

3. Услови за учешће у поступку прикупљања писмених понуда, начин подношења 

понуде и обавезан садржај понуде   

  

Право учешћа на огласу имају правна лица и предузетници који су сагласно 

одредбама Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 

14/2016 i 95/2018 – др. закон) регистровани за сакупљање и транспорт, као и 

складиштење и третман отпада чији је индексни број из Каталога отпада 160104*, који 

поседују важећа решења, дозволе и АДР сертификате за поступање са отпадом чији је 

индексни број из Каталога отпада 160104* за сакупљање и транспорт, као и 

складиштење и третман отпадних возила у складу са Законом о управљању отпадом и 

другим прописима који регулишу ову област, издате на њихово име од стране 

надлежног органа, који поседују одговарајуће опремљено возило за превоз возила која 

су декларисана као опасан отпад, и који уплате депозит за учешће у поступку у износу 

од 5.000,00 динара.  

Уплата депозита врши се на број рачуна 840-1228804-07 – Комесаријат за 

избеглице и миграције Републике Србије – депозит за спровођење отуђења из јавне 

својине Републике Србије, најкасније до 14. септембра 2020. године. 

Испуњеност услова за учешће у поступку понуђач, под материјалном и 

кривичном одговорношћу, потврђује прилагањем следећих доказа, односно 

документације: 

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно потврда о упису 

у одговарајући регистар (не старије од 30 дана) 

- Решења, дозволе и АДР сертификати надлежног државног органа за 

поступање са отпадом чији је индексни број из Каталога отпада 160104* за 

сакупљање и транспорт, као и складиштење и третман отпадних возила у 

складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 

88/2010, 14/2016 i 95/2018 – др. закон) и другим прописима који регулишу ову 

област 



- Очитана саобраћајна дозвола и фотографије возила одговарајуће опремљеног 

за превоз возила која су декларисана као опасан отпад 

- Потврда Пореске управе о извршеном евидентирању за ПДВ 

- Доказ о уплати депозита за учешће у поступку. 

Лица која према приложеној документацији не испуњавају захтеване услове не 

могу бити учесници у поступку избора најповољнијег понуђача, без обзира на висину 

њихове понуде и Комисија њихову понуду неће разматрати у поступку избора 

најповољнијег понуђача. 

Приликом подношења понуде заинтересована лица су у обавези да користе 

обрасце који су саставни део овог огласа, и то: 

-Образац бр. 1. за „основне податке о понуђачу“, 

-Образац бр. 2. за „изјаву понуђача о прихватању услова“ и 

-Образац бр. 3. за „понуду понуђача“, 

-Образац бр. 4. за „изјаву о условима за враћање депозита“, 

и да исте овере печатом и потписом одговорног лица.  

Уколико наведене обрасце потписује лице које није уписано у регистар као 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити пуномоћје за заступање 

оверено од стране јавног бележника. 

 

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи: 

- Образац понуде (Образац бр. 3), попуњен, оверен и потписан од стране 

овлашћеног лица, са понуђеном купопродајном ценом исказаном у динарима, у коју 

је урачуната услуга транспорта, утовара-истовара и мерења преузетих сировина, 

као и сви остали зависни трошкови понуђача, 

- Образац бр. 1 – Основни подаци о понуђачу, попуњен, оверен и потписан од 

стране овлашћеног лица, 

- Изјаву о условима за враћање депозита (Образац бр. 4), попуњену, оверену и 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача, са јасном назнаком назива своје 

пословне банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају 

да понуђач не буде изабран за најповољнијег понуђача, 

- Изјаву о прихватању услова из огласа (Образац бр. 2), попуњену, оверену и 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача, 

- доказе о испуњености услова за учешће у поступку, 

- потврду о уплати депозита за учешће у поступку. 

 

Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и оверена печатом 

уколико се ради о правном лицу и мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и 

то:  

• За предузетнике:  

- име и презиме, 

- адреса пребивалишта,  

- очитана биометријска лична карта/копија личне карте,  

- контакт телефон,  



- оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник 

уписан у одговарајући регистар (не старије од 30 (тридесет) дана),  

- потврда о пореском идентификационом броју.    

• За правна лица:  

- назив и седиште, 

- оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице (не 

старији од 30 (тридесет) дана),   

- копија решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ,   

- име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), са овереним картоном 

депонованих потписа.  

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити 

оверено од стране јавног бележника.  

  

Понуде у затвореној коверти, са назнаком на лицу коверте: „ПОНУДА ЗА 

КУПОВИНУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА КАО СЕКУНДАРНЕ 

СИРОВИНЕ - НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте са назнаком назива и адресе 

седишта понуђача, бројева телефона за контакт, као и е-mail адресе, понуђачи могу 

достављати до 16. септембра 2020. године, на адресу Комесаријата за избеглице и 

миграције Републике Србије, ул. Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, 

препорученом пошиљком или на писарници Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије, радним даном до 1500 часова. 

Ако је понуда послата поштом, дан предаје пошти, искључиво препорученом 

пошиљком, сматра се као дан предаје Комесаријату за избеглице и миграције, под 

условом да је пошиљка стигла у Комесаријат за избеглице и миграције до дана отварања 

понуда.  

Понуду која се не достави на наведени начин Комисија неће разматрати, као ни 

понуду која стигне у оштећеној или незапечаћеној коверти. 

Понуда пристигла по истеку наведеног рока сматраће се неблаговремено 

пристиглом и Комисија је у поступку неће разматрати нити отварати. Све 

неблаговремене понуде ће по окончању поступка избора најповољнијег понуђача бити 

враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуда која не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе 

како је предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су 

подаци дати супротно објављеном огласу, је непотпуна и као таква неће бити разматрана 

од стране Комисије у поступку избора најповољнијег понуђача. 

 

4. Избор најповољнијег понуђача 

  

За спровођење поступка по јавном огласу за избор најповољнијег понуђача за 

продају покретних ствари из тачке 1. овог огласа, задужена је Комисија за спровођење 

поступка по јавном огласу за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег 

понуђача за отуђење из својине Републике Србије покретних ствари – 4 путничка 



моторна возила која користи Комесаријат за избеглице и миграције као секундарне 

сировине, именована решењем в.д. комесара Комесаријата за избеглице и миграције (у 

даљем тескту: Комисија). 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне 

цене, односно највиша понуђена цена, која мора бити већа од оглашене почетне 

купопродајне цене. Избор најповољнијег понуђача извршиће се поређењем нето износа 

понуђене купопродајне цене. 

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени 

уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.   

Понуде у којима је понуђена цена испод оглашене почетне купопродајне цене, 

сматраће се неисправним и неће се разматрати приликом избора најповољнијег 

понуђача. 

Понуда која садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама, сматраће се 

неисправном и Комисија је неће разматрати приликом избора најповољнијег понуђача. 

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана 17. септембра 2020. 

године, у просторијама Комесаријата за избеглице и миграције, Нови Београд, ул. 

Народних хероја бр. 4, са почетком у 12 часова.  

   У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће 

позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене да у року од 3 (три) 

дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на 

претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег 

понуђача.  

  Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, 

односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, 

Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног 

посла, изврши избор најповољнијег понуђача.  

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 3 (три) 

дана од дана пријема писменог позива за закључење уговора, не потпише уговор, 

сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи 

најповољнији понуђач.   

Комесаријат за избеглице и миграције задржава право да поништи поступак по 

објављеном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не 

изврши избор најповољнијег понуђача. 

Комесаријат за избеглице и миграције неће сносити никакву одговорност нити 

бити дужан надокнадити било какву штету коју би учесник евентуално могао имати 

поводом учешћа у поступку. 

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 3 дана од дана 

отварања понуда, и објављена на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције 

www.kirs.gov.rs. 

 

http://www.kirs.gov.rs/


5. Закључивање уговора и преузимање возила 

 

Понуђач који буде изабран као најповољнији је дужан да у року од 3 (три) дана 

од дана пријема писменог позива за закључење уговора потпише Уговор о купопродаји 

предметних возила и да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора уплати износ 

купопродајне цене на рачун буџета Републике Србије прописан за уплату јавног 

прихода број: 840-812121843-89 – Примања од продаје покретних ствари у корист 

нивоа Републике, са позивом на број одобрења по моделу 97 41601 и шифром 

плаћања 290. 

Уколико купац у уговореном року не исплати уговорени износ купопродајне 

цене, сматраће се да је одустао од куповине возила, и да је истеком последњег дана рока 

за уплату, од следећег дана, уговор једнострано раскинуо, те је обавезан да продавцу, на 

име накнаде штете коју је оваквим поступањем продавац претрпео, исплати износ 

трошкова јавног оглашавања отуђења. 

Купац се обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана извршене 

уплате уговорене купопродајне цене, сопственим транспортним средствима, која су 

одговарајуће опремљена за превоз возила која су декларисана као опасан отпад, преузме 

сва отпадна возила, без права да на месту привременог сместишта возила врши 

селекцију, демонтажу, одвајање, разврставање и одбацивање делова и елемената возила.  

Купац је дужан да продавцу, писаним путем, 48 часова пре исказане намере, 

најави дан и време преузимања отпадних возила, регистарске ознаке возила која ће 

вршити превоз и товарни пут о кретању возила са отпадом, како би продавац, 

благовремено, у року прописаном законом, пријавио кретање отпада Агенцији за 

заштиту животне средине. Купац сноси све трошкове везане за преузимање и одвоз 

возила са назначеног сместишта, од утовара, превоза и истовара до места опредељења. 

Продавац је у обавези да купцу обезбеди приступ привременом сместишту возила 

ради њиховог преузимања. 

Приликом преузимања возила купац и продавац су у складу са Законом о 

управљању отпадом дужни да потпишу Документ о кретању отпада.  

Купац је у обавези да при извршењу уговора поступа у складу са правилима 

струке и позитивним прописима и да изврши све обавезе прописане важећим прописима 

о заштити животне средине и поступању са отпадом.  

 

6. Обавештавање учесника у поступку и враћање депозита 

 

Комесаријат за избеглице и миграције ће све учеснике огласа обавестити писмено 

о избору најповољније понуде у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке в.д. 

комесара Комесаријата за избеглице и миграције о избору најповољнијег понуђача.  

 

  Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о 

купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену. 

 



   Депозит се задржава: 

1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду; 

2. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 3 (три) дана 

од дана пријема писменог позива за закључење уговора, не потпише уговор; 

3. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну 

купопродајну цену у уговореном року. 

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року 

од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

 

  Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона 

064/8283-160, у термину од 0900 – 1500 часова.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 СПИСАК ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА КОЈА СЕ ОТУЂУЈУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КАО СЕКУНДАРНА СИРОВИНА  

  

  

  

   

Ред.бр.  Марка, тип  Број шасије  Број мотора  

1  

Путничко возило 

PEUGEOT 306, година 

производње: 1999, радна 

запремина мотора: 1867 

cm3, снага мотора: 50 kw. 

VF37AWJZT32829653 DXAJ6009941  

2  

Путничко возило 

PEUGEOT PARTNER 

COMBISPACE, година 

производње: 1999, радна 

запремина мотора: 1868 

cm3, снага мотора: 51 kw. 

VF35FWJZE60215483  PSAWJZ10DXAQ4020132  

3  

Путничко возило 

TOYOTA LAND 

CRUISER, година 

производње: 1994, радна 

запремина мотора: 4164 

cm3, снага мотора: 123 

kw. 

JT111PJ8007004142  JHZ0095388  

4  

Путничко возило LAND 

ROVER DISCOVERY D, 

година производње: 1994, 

радна запремина мотора: 

2500 cm3, снага мотора: 

83 kw. 

SALLJGMF8MA094117 18L05655A 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац бр. 1 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Назив понуђача: _____________________________________________________ 

 

Облик организовања и облик својине: ___________________________________ 

 

Седиште понуђача: ___________________________________________________ 

     (улица, број, место и општина) 

 

Адреса за пријем поште: ______________________________________________ 

     (улица, број, место и општина) 

 

Одговорно лице за контакт: ____________________________________________ 

 

Шифра и назив претежне делатности: ____________________________________ 

 

Број телефона: _____________________; е-mail: ___________________________ 

 

Матични број: ________________________________________________ 

 

ПИБ: ________________________________________________________________ 

 

Број текућег рачуна: _________________________ код ______________________ 

 

Одговорно лице понуђача: ______________________________________________ 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: _________________________________ 

         (име, презиме, функција) 

 

 

 

 

У _____________, дана _____________ године. 

 

 

ПОНУЂАЧ 

 

___________________________  

потпис овлашћеног лица  

 

         М.П. 

 

 



Образац бр. 2 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ  

Огласа ради отуђења покретних ствари – 4 путничка моторна возила у својини 

Републике Србије чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције као 

секундарне сировине, ближе описаних у Списку путничких возила која се отуђују 

из јавне својине Републике Србије као секундарна сировина који је саставни део 

овог огласа, путем прикупљања писмених понуда, објављеном у дневним 

новинама „Курир“ дана 8. септембра 2020. године 

 

ИЗЈАВА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо, као правно 

лице/предузетник, регистровани код Агенције за привредне регистре Републике Србије, 

односно уписани у одговарајући регистар и да поседујемо сва потребна важећа решења, 

дозволе и АДР сертификате, издата од стране надлежних државних органа, за сакупљање 

и транспорт, као и складиштење и третман отпадних возила у складу са Законом о 

управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – др. 

закон) и другим прописима који регулишу ову област  

 

Изјављујемо да у потпуности прихватамо све услове из наведеног огласа, као и да смо 

упознати да се предметна возила продају као отпад индексног броја 160104* из Каталога 

отпада, без права на регистрацију.  

 

Доказ: 

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно потврда о упису 

у одговарајући регистар (не старије од 30 дана), 

- Важећа решења, дозволе и АДР сертификати надлежног државног органа за 

поступање са отпадом чији је индексни број из Каталога отпада 160104* за 

сакупљање и транспорт, као и складиштење и третман отпадних возила у 

складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 

88/2010, 14/2016 i 95/2018 – др. закон) и другим прописима који регулишу ову 

област, 

- Очитана саобраћајна дозвола и фотографије возила одговарајуће опремљеног 

за превоз возила која су декларисана као опасан отпад, 

- Потврда Пореске управе о извршеном евидентирању за ПДВ. 

 

 

У _______________, дана ________________ године. 

 

ПОНУЂАЧ 

 

___________________________  

потпис овлашћеног лица  

 

         М.П. 



Образац бр. 3 

 

 

На основу Огласа ради отуђења покретних ствари – 4 путничка моторна возила у својини 

Републике Србије чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције као секундарне 

сировине, ближе описаних у Списку путничких возила која се отуђују из јавне својине 

Републике Србије као секундарна сировина (у даљем тексту: списак), који је саставни 

део овог огласа, путем прикупљања писмених понуда, објављеном у дневним новинама 

„Курир“ дана 8. септембра 2020. године, дајем следећу 

 

 

ПОНУДУ 

 

 

За 4 (четири) путничка моторна возила по списку, као секундарне сировине, и то у нето 

износу (износ без ПДВ-а) од ____________ динара, односно у износу од _______ динара 

(са ПДВ-ом). 

 

У складу са чланом ______Закона о порезу на додату вредност, нисам обвезник ПДВ-а.  

Понуда важи од дана отварања коверте понуђача и траје за све време уговореног рока за 

преузимање возила. 

Уколико ова понуда буде прихваћена као најповољнија, обавезујем се да у року 

 одређеном у вашем позиву, закључим уговор о купопродаји.  

Уколико ова понуда не буде прихваћена као најповољнија, повраћај депозита може 

 се извршити на _______________________________________________ 

    (назив пословне банке и број рачуна) 

 

 

 

У _______________, дана ________________ године. 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

 

___________________________  

потпис овлашћеног лица  

 

 

         М.П. 

 

 

 

 

 



Образац бр. 4 

 

 

На основу Огласа ради отуђења покретних ствари – 4 путничка моторна возила у својини 

Републике Србије чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције као секундарне 

сировине, ближе описаних у Списку путничких возила која се отуђују из јавне својине 

Републике Србије као секундарна сировина, који је саставни део овог огласа, путем 

прикупљања писмених понуда, објављеном у дневним новинама „Курир“ дана 8. 

септембра 2020. године, дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА 

 

 

___________________________________________  

(назив понуђача) 

 

___________________________________________  

(име и презиме лица овлашћеног за заступање) 

 

 

Као понуђач, изјављујем да сам сагласан да ми депозит у износу од _____________ 

динара неће бити враћен: 

1. Уколико уплатим депозит, а не поднесем понуду; 

2. Уколико као понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 3 (три) 

дана од дана пријема писменог позиву за закључење уговора, не потпишем уговор; 

3. Уколико као најповољнији понуђач потпишем уговор, а не уплатим целокупну 

купопродајну цену у уговореном року. 

 

 

 

У _______________, дана ________________ године. 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

 

___________________________  

потпис овлашћеног лица  

 

 

         М.П. 

 


