РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ул. Светозара Марковића бр. 37
Крагујевац
Комисија за спровођење поступка отуђења основних средстава,
образована решењем Директора НСЗ бр. 0037-404-13/2015 од 17.09.2015. године

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отуђење основних средстава Националне службе за запошљавање, бр. 01/15

Октобар, 2015. године
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На основу Одлуке Управног одбора Националне службе за запошљавање о одобравању
расходовања и отпису моторних возила број 0011-404-7/13 од 11.07.2013. године и Одлуке
број 0011-404-14/15 од 09.09.2015. године, Правилника о поступку отуђења и уништења
расходованих и отписаних основних средстава Националне службе за запошљавање број
0011-404-5/2014 од 27.03.2014. године и Решења о образовању Комисије за спровођење
поступка отуђења основних средстава број 0037-404-13/2015 од 17.09.2015. године,
Комисија за за спровођење поступка отуђења основних средстава припремила је следећу:

ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за отуђење основних средстава Националне службе за запошљавање, бр. 01/15

Документација садржи:
- Јавни позив за достављање затворених писмених понудa
- Упутство понуђачима о достављању затворених писмених понуда
- Образац понуде
- Модел уговора
- Изјаву понуђача о губитку права на повраћај депозита
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ул. Светозара Марковића бр. 37, Крагујевац
упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Предмет продаје су следећа основна средства:

Р.
БР.

ЛОКАЦИЈА
НА КОЈОЈ
СЕ ВОЗИЛО
НАЛАЗИ

ВОЗИЛО

Паркинг Владе
ŠKODA
СрбијеSUBERB 2.8
Бранков мост
1

2

БРОЈ МОТОРА

БРОЈ ШАСИЈЕ

AMX042274

TMBCT23U969114324

ПОЧЕТНА
ГОДИНА
ПРОДАЈНА
ПРЕЂЕНО
ПРОИЗВОДЊЕ
ЦЕНА У
km
ДИНАРИМА
274.159

2006

150.000,00

Остале карактеристике:
Број врата: 5; Маса празног возила: 1550 кг; Погонско гориво: бензин; Кубикажа: 2771 cm3; Снага: 142 Kw;
Регистарски број: KG067VS, возило није регистровано; Стање возила: возило није у возном стању
(хаварисано);
Филијала НСЗ
Суботица,
Јована Микића
12

ŠKODA
FABIA 1.4

BNV268683

TMBJF45J093035211

215.000

2008

230.000,00

Остале карактеристике:
Број врата: 5; Маса празног возила: 1190 кг; Погонско гориво: дизел; Кубикажа: 1422 cm3; Снага: 59 Kw;
Регистарски број: KG071ОС, није регистровано; Стање возила: возило није у возном стању;

Право на достављање писмених понуда имају сва физичка и правна лица (домаћа и
страна), која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених
писмених понуда за продају основних средстава Националне службе за запошљавање (у
даљем тексту: Упутство). Документацију за отуђење основних средстава Националне
службе за запошљавање (у даљем тексту: Документација), која садржи наведено
Упутство, од дана објављивања јавног позива у дневном листу ''ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ'' сви
заинтересовани понуђачи могу преузети у просторијама Националне службе за запошљавање,
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8, писарница, радним даном од 09:00 – 15:00 часова.
Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев (на наведену адресу, на
факс: 011/2929-980 или е-маил: dragan.milosevic@nsz.gov.rs), за достављање
Документације електронским путем или поштом, иста ће му у најкраћем року бити
достављена. Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију и са интернет сајта
Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs / Prodaja osnovnih sredstava), линк:
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/prodaja_osnovnih_sredstava.cid7627.
Основна средства се продају по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве
рекламације које се односе на квалитет и карактеристике истих. Понуда мора бити
припремљена у складу са овим позивом и Упутством.
Писмене понуде подносе се у запечаћеној коверти на адресу Националне службе за
запошљавање, УЛ. КРАЉА МИЛУТИНА БР. 8, 11000 БЕОГРАД, непосредно (на
писарници) или поштом препоручено. Коверта са понудом мора имати ознаку '' ПОНУДА
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за куповину основних средстава – НЕ ОТВАРАТИ '', назив (правног лица) или име и
презиме (физичког лица) и седиште/адресу понуђача (у случају да понуда није
достављена или означена на наведени начин, Национална служба за запошљавање не
сноси одговорност за евентуалне последице које могу настати као резултат тога).
Уз понуду обавезно се доставља доказ о уплати депозита. Депозит се уплаћује у новцу.
Депозит за учешће у поступку продаје износи 10% од вредности почетне продајне цене
основног средства за које се доставља понуда. Уколико понуђач доставља понуду за више
основних средстава, дужан је да депозит за свако основно средство у износу од 10% од
почетне вредности уплати на посебној уплатници.
Плаћање депозита врши се уплатом на текући рачун Националне службе за запошљавање
бр. 840-18654-38. Доказ о уплати депозита треба да садржи позив на број 01/15, а у сврси
уплате и назнаку основног средства за које се понуда подноси.
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством,
на адресу Националне службе за запошљавање, најкасније до 30.10.2015. године до 12:00
часова, када ће се од 12:15 часова, у просторијама Националне службе за запошљавање,
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8, извршити комисијско отварање понуда, уз присуство
овлашћених представника понуђача.
Овлашћени представници понуђача (правних лица) могу присуствовати отварању понуда
уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно
пре започињања поступка отварања понуда. У случају да представници не доставе писано
пуномоћје за учешће у отварању понуда сматраће се да имају статус опште јавности као и сва
остала заитересована лица која присуствују отварању понуда. Заинтересована физичка лица
могу присуствовати отварању понуда уз претходну идентификацију, подношењем личног
идентификационог документа Комисији.
Неблаговремено приспеле понуде (понуде које су приспеле након назначеног рока за
достављање понуда) биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено и неће се узети у разматрање.
Незатворене, некокмплетне и неприхватљиве понуде (понуде са ценом нижом од почетне
продајне цене или које не испуњавају све захтеве из Упутства) неће бити разматране, већ ће
бити одбијене.
Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена по комаду основног средства.
Предност у рангирању понуда, односно право прече куповине, има понуђач који понуди
куповину свих основних средстава која су предмет продаје у односу на понуђаче који не
понуде куповину свих основних средстава, с тим да збир понуђених цена за сва основна
средства не може бити мањи од збира почетних цена основних средстава која су предмет
продаје.
Накнадни приговори понуђача на поступак продаје основних средстава могу бити поднети
искључиво у писаној форми, на писарници Националне службе за запошљавање, на адреси
ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, и то у року од 3 (три) дана од дана пријема
обавештења понуђачима о избору најповољнијег понуђача).
Сви детаљи у вези овог поступка (припрема понуде, неопходна документација, начин
подношења понуде, уплата и повраћај депозита, присуство и учествовање у поступку, итд.),
садржани су у Документацији, тј. у Упутству, који је њен саставни део. Ближа обавештења и
информације у вези са овом документацијом и поступком могу се добити на е-маил:
dragan.milosevic@nsz.gov.rs, или факс 011/2929-980, контакт особа: Драган Милошевић.
Заинтересовани понуђачи могу разгледати основна средства Националне службе за
запошљавање, на локацијама наведеним у горњој табели (у рубрици: ''ЛОКАЦИЈА НА
КОЈОЈ СЕ ВОЗИЛО НАЛАЗИ'', до дана који је одређен као рок за подношење понуда (тј.
до 30.10.2015. године), сваког радног дана, у периоду од 14:00 до 15:30 часова.
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УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ
ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Упутство понуђачима о достављању затворених писмених понуда за продају
основних средстава Националне службе за запошљавање, (у даљем тексту: Упутство)
садржи податке о захтевима Националне службе за запошљавање у погледу садржине
понуде, као и услове под којима се спроводи поступак продаје основних средстава.
1. Понуђач мора испуњавати све одређене услове за учешће у поступку продаје, а
понуду у целини припрема и доставља у складу са Упутством. У супротном, понуда се
одбија.
2. Понуђач доставља понуду у писаном облику, у затвореној коверти тако да се при
њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата, и не може се
накнадно мењати или допуњавати.
3. Понуда мора бити састављена на српском језику.
4. Вредности (понуђене цене) у понуди морају бити исказане у динарима.
5. Понуде с варијантама нису допуштене. У случају да понуђач достави понуду са
варијантама понуда се одбија.
6. Понуду могу поднети сва правна и физичка лица (домаћа и страна), која
испуњавају услове предвиђене овим упутством и која изврше уплату депозита.
Депозит се уплаћује у новцу. Депозит за учешће у поступку продаје износи 10 % од
вредности почетне продајне цене основног средства за које се доставља понуда. Уколико
понуђач доставља понуду за више основних средстава, дужан је да депозит за свако
основно средство у износу од 10% од почетне вредности уплати на посебној уплатници.
Плаћање депозита врши се уплатом на текући рачун Националне службе за запошљавање
бр. 840-18654-38. Доказ о уплати депозита треба обавезно да садржи позив на број 01/15,
а у сврси уплате назнаку основног средства (возила) за које се понуда подноси.
7. Понуда поред доказа о уплати депозита мора да садржи и остале доказе: за
домаће правно лице - фотокопију извода из Агенције за привредне регистре или
другог надлежног регистра. У случају сумње, Национална служба за запошљавање ће
затражити оригинал докумената на увид. Понуђач одговара за тачност података.
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За страно правно лице - документ o регистрацији правног лица издат од стране
надлежног органа те државе. Документација коју прилаже страно правно лице мора бити
преведена и оверена од судског тумача, као и оверена од стране надлежног органа те
државе (управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те
државе у Србији.
За домаће физичко лице - фотокопију личне карте, за страно физичко лице
фотокопију пасоша.
8. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у Образац
понуде (у прилогу), који је саставни део овог Упутства. Понуђач доставља доказ за
учешће у поступку продаје који је наведен под тачком 7. овог Упутства (ИЗВОД ИЗ
АПР-А, КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ, ПАСОША), У ЈЕДНОМ ПРИМЕРКУ, СА
ДОКАЗОМ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА И ПОПУЊЕНИМ И ПОТПИСАНИМ
ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ, за основна средства за које се даје понуда. Понуђач је
обавезан да поред наведене документације, у склопу понуде достави и потписану и
печатирану ИЗЈАВУ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА, која је
саставни део ове Документације (налази се на њеном крају).
9. Понуђач, правно лице, дужан је да у понуди (тј. Обрасцу понуде) наведе: назив
фирме, aдресу, матични број и ПИБ, контакт особу, број телефона/e-mail адресу, понуђену
цену по основном средству у динарима, тачан број рачуна и назив банке за враћање
депозита, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат
фирме. Национална служба за запошљавање не одговара за повраћај депозита у случају да
подаци о броју рачуна и назива банке нису потпуни или тачни.
10. Понуђач, физичко лице, дужан је да у понуди наведе: име и презиме понуђача,
адресу, матични број и број личне карте (страно физичко лице број пасоша), контакт
особу, телефон/e-mail адресу, понуђену цену по основном средству у динарима, тачан
број текућег рачуна и назив банке за враћање депозита, потпис понуђача. Национална
служба за запошљавање не одговара за повраћај депозита у случају да подаци о броју
текућег рачуна и назива банке нису потпуни или тачни.
11. Неблаговремено приспеле понуде биће враћене неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено и неће се узети у разматрање.
Незатворене, неправилно означене и неприхватљиве понуде неће бити разматране,
већ ће бити одбијене.
Неблаговремена понуда је понуда која је предата Националној служби за
запошљавање по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, као рок за подношење
понуда.
Неприхватљива понуда је понуда: која је благовремено предата али која не
испуњава све захтеве из Упутства; у којој је понуђена цена нижа од почетне продајне цене
дате у јавном позиву; понуда у којој цена није наведена у динарима или сл.
Неправилно означена понуда је понуда која није означена у складу са упутствима из
јавног позива и тачке 14. Упутства.
Комисија ће констатовати да је поступак продаје основних средстава Националне
службе за запошљавање неуспео: ако нико није доставио понуду; ако нико од понуђача
није доставио благовремену понуду; ако нико од понуђача није доставио прихватљиву
понуду.
12. Критеријум за избор најповољније понуде за куповину основног средства је
највиша понуђена цена по комаду, односно по основном средству. Предност у рангирању
понуда, односно право прече куповине, има понуђач који понуди куповину свих
основних средстава која су предмет продаје у односу на понуђаче који не понуде
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куповину свих основних средстава, с тим да збир понуђених цена за сва основна
средства не може бити мањи од збира почетних цена основних средстава која су
предмет продаје. У случају да понуђачи понуде исту цену по основном средству,
предност ће имати понуђач чија је понуда раније примљена од стране Националне службе
за запошљавање.
13. Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
14. Писмене понуде подносе се у запечаћеној коверти на адресу: Национална
служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, непосредно (на
писарници) или поштом препоручено. Коверта са понудом мора имати ознаку
''ПОНУДА за куповину основних средстава – НЕ ОТВАРАТИ'', а на полеђини назив
(правног лица) или име и презиме (физичког лица) и седиште/адресу понуђача.
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством,
на адресу Националне службе за запошљавање, најкасније до 30.10.2015. године до 12:00
часова, када ће се у 12:15 часова, у просторијама Националне службе за запошљавање,
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8, извршити комисијско отварање понуда, уз присуство
овлашћених представника понуђача.
Овлашћени представници понуђача (правних лица) могу присуствовати отварању
понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији
непосредно пре започињања поступка отварања понуда. У случају да представници не
доставе писано пуномоћје за учешће у отварању понуда сматраће се да имају статус опште
јавности као и сва остала заитересована лица која присуствују отварању понуда.
Заинтересована физичка лица могу присуствовати отварању понуда уз претходну
идентификацију, подношењем личног идентификационог документа Комисији.
15. О јавном отварању понуда сачињава се Записник који садржи податке о
члановима Комисије, присутним представницима понуђача, податке из понуда,
достављену документацију, датум достављања понуде, време почетка и завршетка јавног
отварања. Записник о јавном отварању понуда ће бити достављен понуђачима у року од
три дана од дана отварања понуда. На записник о јавном отварању понуда није дозвољено
изјављивање приговора.
16. После завршетка јавног отварања понуда, разматрања понуда које испуњавају
услове из овог Упутства, и рангирања достављених понуда према наведеном критеријуму
за избор најповољније понуде, Комисија за спровођење поступка продаје у року од 8
(осам) дана од дана отварања понуда бира најповољнијег понуђача за продају основних
средстава, о чему сачињава Обавештење и исто доставља свим понуђачима.
17. Са најповољнијим (изабраним) понуђачем за купљено основно средство,
закључује се уговор о купопродаји (на основу Модела уговора који је саставни део
Документације).
18. Најповољнији (изабрани) понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана
закључења уговора о купопродаји уплати купопродајну цену, којом приликом ће
изабраном понуђачу уплаћени депозит бити урачунат у купопродајну цену, док је
разлику између депонованог износа и купопродајне цене изабрани понуђач дужан да
уплати на рачун Националне службе за запошљавање, у складу и у року утврђеном у
уговору (3 дана). У случају да изабрани понуђач одустане од понуде, не закључи уговор
или не уплати понуђени износ, уплаћени депозит се задржава и сматраће се да је одустао
од куповине, а уговор ће се закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.
19. Понуђач који је потписао Уговор о купопродаји (модел Уговора је саставни део
ове Документације) и извршио финансијске обавезе према продавцу, дужан је у року од 8
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(осам) дана од дана потписивања Уговора о купопродаји, да изврши преузимање основног
средства о свом трошку, којом приликом се сачињава записник о примопредаји. У случају
да понуђач не изврши своју обавезу о року, Национална служба за запошљавање
зарачунаваће лежарину основног средства за сваки дан закашњења у износу од 1%
продајне вредности основног средства. Све порезе, трошкове овере уговора и трошкове
око преноса права власништва над купљеним основним средством сноси купац.
20. Национална служба за запошљавање ће вратити депозит свим понуђачима чија
понуда није прихваћена, у року од 8 (осам) дана од дана достављања обавештења
понуђачима о избору најповољнијег понуђача. Изабраном најповољнијем понуђачу
уплаћени депозит биће урачунат у купопродајну цену, док је разлику између депонованог
износа и купопродајне цене изабрани понуђач дужан да уплати на рачун Националне
службе, у складу и у року утврђеном у уговору.
21. Основна средства се продају по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати
никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике истих.

КОМИСИЈА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бранимир Ивовић, председник комисије,
Милош Мијаиловић, члан комисије,
Милош Качаревић, члан комисије,
Вања Милићевић, заменик председника комисије,
Милош Мандић, заменик члана комисије,
Дејан Никшић, заменик члана комисије.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НАЗИВ / ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________________
СЕДИШТЕ / АДРЕСА: _______________________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ: ____________________________________________________________________
БРОЈ ЛК И ЈМБГ / БРОЈ ПАСОША: ___________________________________________________________
ТЕЛЕФОН / Е-МАIL АДРЕСА: ________________________________________________________________
КОНТАКТ ОСОБА: __________________________________________________________________________
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: _____________________________________________________________

Р.
БР.

ЛОКАЦИЈА НА
КОЈОЈ СЕ
ВОЗИЛО
НАЛАЗИ
Паркинг Владе
Србије-Бранков
мост

1

БРОЈ МОТОРА

БРОЈ ШАСИЈЕ

ŠKODA
SUBERB 2.8

AMX042274

TMBCT23U969114324

ПОЧЕТНА
ГОДИНА
ПРЕЂЕНО
ПРОДАЈНА ЦЕНА
ПРОИЗВОДЊЕ
km
У ДИНАРИМА

274.159

2006

ПОНУЂЕНА ЦЕНА У
ДИНАРИМА

150.000,00

Остале карактеристике:
Број врата: 5; Маса празног возила: 1550 кг; Погонско гориво: бензин; Кубикажа: 2771 cm3; Снага: 142 Kw; Регистарски број: KG067VS, возило није
регистровано; Стање возила: возило није у возном стању (хаварисано);
Филијала НСЗ
Суботица, Јована
Микића 12

2

ВОЗИЛО

ŠKODA
FABIA 1.4

BNV268683

TMBJF45J093035211

215.000

2008

230.000,00

Остале карактеристике:
Број врата: 5; Маса празног возила: 1190 кг; Погонско гориво: дизел; Кубикажа: 1422 cm3; Снага: 59 Kw; Регистарски број: KG071ОС, није регистровано;
Стање возила: возило није у возном стању;

Датум:
_________________________

М.П.

Потпис понуђача:
________________________
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МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
ВОЗИЛА
Закључен између уговарача:
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул.
Светозара Марковића бр. 37, коју заступа Зоран Мартиновић, директор (у даљем тексту:
Продавац), матични број: 17539957, порески индетификациони број: 103277483
и
_________________________________________________, (у даљем тексту: Купац)
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја возила марке _________________________, година
производње _________________, број мотора ___________________, број шасије
__________________________________, на основу спроведене продаје путем затворених
писмених понуда, јавно отворених дана __________________ године, а према понуди
Купца, заведеној под бр. _____________ од _______________ године код Продавца.
Члан 2.
Продавац продаје возило/а из члана 1. овог уговора, на основу понуде бр. _____________
од _______________ године, која је саставни део овог Уговора, за купопродајну цену од
_______________ динара без пореза на додату вредност.
Обвезник плаћања пореза на пренос апсолутних права је Купац. Висина пореза на пренос
апсолутних права се утврђује на основу решења надлежног органа Пореске управе.
Члан 3.
Купац се обавезује да купопродајну цену из члана 2. овог Уговора, умањену за износ
претходно уплаћеног депозита (који износи 10% од почетне продајне цене возила), уплати
на рачун Продавца бр. 840-18654-38, у року од 3 (три) дана од дана закључења овог
Уговора.
Ако Купац, у року из претходног става овог члана Уговора не изврши уплату купопродајне
цене, уплаћени депозит се задржава и сматраће се да је одустао од куповине, а уговор ће се
закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Члан 4.
Купац се обавезује да возило/а из члана 1. овог Уговора са одговарајућим исправама,
преузме најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог Уговора о свом
трошку.
У случају да Купац не изврши преузимање у року из претходног става овог члана Уговора,
Продавац ће зарачунавати лежарину основног средства за сваки дан закашњења у износу
од 1% продајне вредности основног средства.
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Купац возило/а купује у виђеном стању, без права на било какву рекламацију.
Члан 5.
О извршеној примопредаји возила из члана 1. овог Уговора сачињава се Записник о
примопредаји, у 4 (четири) примерка, који потписују овлашћени представници Продавца и
Купца, од којих 3 (три) примерка задржава Продавац, а 1 (један) примерак Купац.
Члан 6.
Све порезе, трошкове овере уговора и трошкове око преноса права власништва над
купљеним основним средством сноси купац.
За све што није регулисано овим Уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, које регулишу ову материју.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне неспоразуме решавају споразумно, а у
супротном, уговара се надлежност суда у Београду.
Члан 8.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих свака уговорна страна добија по 3
(три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ
Зоран Мартиновић

Страница 11 од 12

ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА

Изјављујем да сам/смо у потпуности упознат/и са свим условима и обавезама
понуђача у вези поступка отуђења (продаје) основних средстава – моторних возила
Националне службе за запошљавање бр. 01/15, и у склопу тога са обавезама понуђача у
вези уплате депозита и достављања доказа о уплати депозита, као и правима на повраћај
депозита и околностима услед којих може доћи до губитка права на повраћај депозита.
Сходно томе, изјављујем да у случају да као изабрани понуђач одустанем/о од
понуде, не закључим/о уговор или не уплатим/о понуђени износ, прихватамо да
Национална служба за запошљавање задржи уплаћени депозит и да уговор закључи са
првим следећим најповољнијим понуђачем.

Датум:
__________________

Печат:

Потпис понуђача:
_____________________

Напомена: Понуђач је обавезан да потписану и печатирану изјаву достави у склопу
своје понуде, у истој затвореној коверти
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