
 

 

                                                                                                                         Образац 1 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 
 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

 

За набавку број 3У/2022- Услуге обавезне ревизије завршног буџета општине 

Александровац за 2021.годину 

 

 

 
•  Назив подносиоца понуде 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Адреса и седиште 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Матични број 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Лице овлашћено  за потписивање уговора 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Одговорно лице за вршење услуга 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Особа за контакт 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Телефон – телефакс 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Електронска пошта 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Порески број понуђача 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Текући рачун и назив банке_________________________________________________________ 

 

  

 Место и датум                                  Понуђач 

 

______________2022.                                       __________________  

 

 

 



 

   

 

 
                                                                                                                                    Образац  2 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив и седиште __________________________________________________________________ 

Адреса ________________________________________________________________________ 

Контакт особа__________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

Текући рачун и назив банке________________________________________________________ 

Лице овлашћено за потписивање уговора__________________________________________ 

Понуду подносим:  а)самостално / б)са подизвођачем / в)као заједничку понуду  (заокружити) 

 

 

П О Н У Д А 

         За набавку број 3У/2022- Услуге обавезне ревизије завршног буџета општине 

Александровац за 2021.годину 

                                                 

 

 

 
 Понуда број ___________________ од __.__. 2022.године за набавку добара 3У/2022-  

Услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2021.годину: 

 

 
-укупна понуђена цена без  ПДВ-а:............................................................. ____________________ динара; 

-ПДВ износ 20%:..............................................................................................____________________ динара;  

-укупна понуђена цена са ПДВ-ом:.............................................................._____________________динара 

 и словима:_______________________________________________________________________________. 

 

1.Рок  и начин плаћања:Плаћање за извршене услуге извршиће се на следећи начин и то:50% до 

20.04.2022.године и 50% по завршетку услуге ревизије у року од 5 дана од дана испостављања исправне 

фактуре.Плаћање се извршити на текући рачун вршиоца услуге. 

2.Рок за извршење услуга:до 30.04.2022.године од дана потписивања  уговора / наруџбенице.                                               

3.Опције понуде_________________________________________________________________ 
                                ( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде) 

 

 

Место  и датум                                                                                        Понуђач 

 



 

                                                                                                                                   Образац 3 

 

                                          СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
              
 

 

 

     Назив услуге Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. Услуга ревизије 

финансијског 

извештаја Буџета 

Општине 

Александровац за 

2021.год. 

  

 

 
 
 
 
 
 
Предмет набавке је услуга ревизије завршног рачуна буџета општине 

Александровац за 2021.годину. 
Као параметар за формирање цене понуде дајемо вам следеће податке: 
-Укупно остварени приходи Буџета од 01.01.2021.године до 

31.12.2021.године износи:720.316.748,50 динара што износи 74,10 % од 
укупно планираних прихода за 2021.годину. 

Број дирекних и индирекних корисника: 
Дирекни корисници:5-Општинска управа,Општинско веће,Скупштина 
општине,Председник општине и Општинско правобранилаштво. 
Индирекни корисници:Дом културе,Народна библиотека,Завичајни 
музеј>ЖУПА<,Музеј винарства и виноградарства,Дечија установа“Наша 
радост“,Туристичка организација и Месне заједнице (54). 
 
 

По Закону о ревизији („Сл.гласник РС“бр.73/2019 (чл.2. тачка 4./19 
и члан 4./19),право учешћа у поступку имају овлашћени ревизори који 
имају лиценцу за рад на пословима ревизије финансијских 
извештај(лиценцирани овлашћени ревизори),запослени у предузећу за 
ревизију и који су чланови Коморе,као и дозволу за обављање послова 
ревизије,издату од стране Министарства финансија,на основу које се 
региструје предузеће за обављање послова ревизије,потврду да је 
предузеће члан Коморе и важећу Лиценцу овлашћеног ревизора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     Образац 4 
 

ИЗЈАВА 

 

понуђача о испуњавању услова у поступку 

набавке на коју се Закон не 

примењује 

 

У складу са чланом 111 и 115. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, број 

91/2019), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Као одговорно лице Привредног субјекта, потврђујем да Привредни субјект 
 

(назив и седиште привредног субјекта), матични број: , ПИБ: , 
у поступку набавке на коју се Закон не примењује- Услуге обавезне ревизије завршног буџета 

општине Александровац за 2021.годину:3У/2022,Скупштине општине Александровац, испуњава 

критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и то: 

1. У периоду од претходних 5 (пет) година од дана истека рока за подношење понуда није 

правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 

забране учешћа у поступку набавке; 

 

2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен,осим ако правноснажном 

пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке; 

 

3. Да је измирио све своје обавезе пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;  
 

4. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине;да 

према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;да према свом 

сазнању није повредио обавезе у области радног права. 

 

5. Да је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке; 

 

6. Да није покушао да изврши непримеран утицај на поступак одлучивања наручиоца,није 

дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке 

и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 

привредног субјекта,избора привредног субјекта или доделе уговора; 

 

7. Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у 

земљи у којој привредни субјект има седиште (чл.115.ст.1.Закона). 

 

 

Место и датум:              ( M.П.) Привредни субјект: 

 
                                                                                                    __________________________ 

 


