
На основу позива за достављање понуда у поступку набавке на коју се Закон не 
примењује, број 404-80/2021-III-01 од 08.09.2021. године, чији је предмет набавка  мобилних 
телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва достављамо:  
  
 

      П О Н У Д У 
ЗА НАБАВКУ ДОБРА 

 
 
I) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 
 
 
Назив понуђача:_______________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: ____________________________________________________ 

Матични број _________________________________, ПИБ __________________________ 

Телефон: _____________, Телефакс: ____________; Е-маил: _________________________ 

Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________ 

 
II) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ на коју се закон не примењује - набавка  мобилних 

телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва. 
 

III) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (Са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке) 

 
Ред 
бр. 

Назив Кол. Јединична 
цена без-

ПДВ-а 

Јединич
на цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена 
са   ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

I 
Мобилни телефон 

 
1 

    

II 
Мобилни телефон 

 
1 

    

УКУПНО    
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку; 
 у колону 5. уписати колико износи јединична са  ПДВ-ом, за сваку ставку; 
 у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваку ставку; 
 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваку ставку 

 
Колона УКУПНА представља збир позиција I + II 
 
НАПОМЕНА: Укупна вредност понуде представља понуду понуђача за набавку мобилних 
ситуација. 



НАПОМЕНА: ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 24. Закона о ПДВ-у, јер је 
Наручилац обезбедио финансијска средстава  кроз сарадњу са Министарство државне управе и локалне 
самоуправе. Средства за реализацију пројекта „Локална самоуправа за 21. век“ су обезбеђена из 
донација Влада Швајцарске конференције и биће ослобођена плаћања ПДВ-а.   
Добављач је у обавези да достави предрачун на  износ који  се ослобађа ПДВ-а. 
Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању (образац ППО ПДВ) оверен од 
стране пореске управе. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
 
Прихватамо, да квалитетно извршимо предметну набавку у складу са наведеним условима. 
 
Укупна вредност  изражена у динарима без ПДВ-а:                                                      дин. 

Укупна вредност ПДВ-а:                                                      дин. 

Укупна вредност изражена у динарима са ПДВ-ом:                                                      дин. 

Рок плаћања   45 календарских дана од дана 
испостављња фактууре  

Гарантни рок (према врсти производа гарантни рок не 
може да буде мањи од 2 године) ________ године 
Рок испоруке (рок испоруке не може бити дужи од 5 
дана од дана пријема захтева за испоруку робе) __________ календарских дана 
Место испоруке Франко магацин наручиоца, 

Карађорђева 48, 34210 Рача 
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) __________ календарских дана 

 
 
Напомена: Попунити празна поља табеле. 
 
 Број понуде:_______________ 
 Дана:_____________________ 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 
 


