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 На пснпву шлана 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закпн), шлана 2. Правилника п пбавезним елементима 
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС” бр. 86/2015), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке бр. 404-
156/2018-II пд 29.05.2018. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку 404-
156/2018-II пд 29.05.2018. гпдине, припремљена је: припремљена је:  
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
у ппступку јавне набавке услугa 

 
Израда прпјектнп-техничке дпкументације - Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у насељу 
Купусина у ппштини Апатин: Идејнп решеое; Прпјекат за грађевинску дпзвплу; Прпјекат за 

извпђеое   
 

 Кпнкурсна дпкументација садржи: 

 Назив ппглавља Страна 

1. Ппщти ппдаци п набавци 3 

2. Ппдаци п предмету јавне набавке 3 

3. Врста, спецификација, кплишина и ппис дпбара, квалитет 4 

4. Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 75. и 
76. Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих 
услпва 

6 

5. Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 11 

6. Пбразац бр. 1.  Пбразац ппнуде   

1.1. Ппдаци п ппдизвпђашу 
1.2. Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј 
ппнуди 

20 

7. Пбразац бр. 2. Изјаве п испуоенпсти пбавезних услпва за 
ппнуђаша  
Пбразац бр. 2. 1.  Изјава п испуоенпсти пбавезних услпва 
за ппдизвпђаша  

24 

8. Пбразац бр. 3.  Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. 
став 2. ЗЈН 

26 

9. Пбразац бр. 4. Пбразац трпщкпва припреме ппнуде  27 

10. Пбразац бр. 5.  Пбаразац изјаве п независнј ппнуди  28 

11. Пбразац бр. 6.  Мпдел угпвпра  29 

12. Пбразац бр. 7  Изјава п прихватаоу услпва из ЈП и КД 33 

13. Пбразац бр. 8. Пбразац изјаве у вези дпстављаоа 
средстава финансијскпг пбезбеђеоа  

34 

14. Пбразац бр. 9.  Мпдел менишнпг пвлащћеоа 35 

15. Пбразац бр. 10.  Референц листа 36 

16. Пбразац бр. 11. Пптврда нарушипца п реализацији 
закљушених угпвпра 

37 

17 Пбразац бр. 12. Пптврда п пбиласку лпкација 38 

 НАППМЕНА:  Ова кпнкурсна дпкументација има укупнп 38  страна. 
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
 1. Ппдаци п наручипцу  
 Нарушилац: Ппщтинска управа Ппщтине Апатин,   
 Адреса: ул. Српских владара  29. 
 ПИБ: 101269416 
 Матишни брпј:  08350957 
 www.soapatin.org 
 
 2. Врста ппступка јавне набавке  
 Предметна јавна набавка се спрпвпди у  птвпренпм ппступку јавне набавке, у складу 
са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.  
 На ппступак јавне набавке примеоиваће се: 

 Закпн п јавним набавкама 

 Ппдзакпнски акти дпнети на пснпву Закпна п јавним набавкама 

 Закпн п ппщтем управнпм ппступку у делу кпји није регулисан закпнпм п јавним 
набавкама (Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“ бр. 30/10);  

 и други релевантни прпписи кпји се пднпсе на предмет јавне набавке. 

 
 3. Предмет јавне набавке  
 Предмет јавне набавке бр.  20/2018 је набавка услуга –  Израда прпјектнп-технишке 
дпкументације - Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у насељу Купусина у ппщтини Апатин: Идејнп 
рещеое; Прпјекат за грађевинску дпзвплу; Прпјекат за извпђеое  
4. Циљ ппступка –  назнака да се ппступак спрпвпди ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.  
 

5. Наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација 
 Не спрпвпди се електрпнска лицитација. 
 
 6. Кпнтакт (лице или служба)  

Пспбе за кпнтакт:  
Љиљана Бурсаћ: ljiljana.bursac@soapatin.org 

 Снежана Радманпвић Пејић: apadir@soapatin.org  
 

                                      

II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 1. Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппщтег решника набавки: 
 Ппис предмета набавке: предмет јавне набавке услуга бр. 20/2018 –  Израда 
прпјектнп-технишке дпкументације - Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у насељу Купусина у 
ппщтини Апатин: Идејнп рещеое; Прпјекат за грађевинску дпзвплу; Прпјекат за извпђеое 

http://www.soapatin.org/
mailto:ljiljana.bursac@soapatin.org
mailto:apadir@soapatin.org
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 Назив и пзнака из ппщтег решника набавки: 71320000 Услуге технишкпг прпјектпваоа 
 2. Наппмане јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 

 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ , 

КПЛИЧИНА И ППИС  
 
 

Пбавезан је пбилазак терена ради сагледаваоа пбима ппсла. Сви пптенцијални ппнуђаши су у 
пбавези да пре дпстављаоа ппнуде, најкасније 1 дан пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде, уз 
претхпднп најављиваое на телефпн 069/2526012, кпнтакт пспба: Снежана Радманпвић Пејић п 
пбиласку свих лпкација. Ппнуђаш ће  дпбити пдгпварајућу Пптврду, кпју је у пбавези да прилпжи уз 
тендерску дпкументацију. 

 

 

ПРПЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду прпјекта замене цевпвпда впдпвпдне мреже 

у насељу Купусина 

 

Насеље Купусина се налази на северпзападу Башке, у северпистпшнпм делу спмбпрске 

ппщтине. Удаљенп је 9 km пд Апатин. Надмпрска висина терена у насељу се креће у 

интервалу 115 mnm do 125 mnm.  

 

Према ппдацима ппписа у претхпдним перипдима, у насељу је утврђенп следеће кретаое 

брпја станпвника: 

 

гпдина ппписа 1953.g 1961.g 1971.g 1981.g 1991.g 2002.g 

брпј станпвника 3.146 3.133 3.063 2.694 2.500 2.356 

 

Впдпснабдеваое насеља впдпм за пиће се врщи из централнпг впдпвпда насеља шији се 

впдпзахват налази у централнпм делу насеља а кпји је у функцији пд 1972. гпдине. 

Впдпвпдни систем насеља шини бунарски впдпзахват са Ппстрпјеоем за прешищћаваое впде 

и дистрибуципна мрежа.  

 

Дистрибутивна впдпвпдна мрежа је фпрмирана кап кпмбинација прстенасте и гранате 

мреже и грађена је пд азбестцементних цеви класе "C" прешника пд 80 дп 150 mm и пд 

пплиетилен цеви прешника 63 mm, tj. 2.5”. У щирпким улицама ппстављене су пп две 

паралелне цеви какп би се избегли шести прплаз исппд кплпвпза и дугашки кућни прикљушци. 

На месту укрщтаоа ппјединих депница ппстпје щахтпви са затварашима. Шахтпве 

карактерище дптрајалпст и нефункципналнпст уграђених затвараша. Дистрибутивна мрежа је 
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дугашка пкп 26.0 km. 

 

Прпблематика дптрајалпсти дистрибуципнпг система се разрещава санацијпм (заменпм) 

улишних цевпвпда и швпрпва у насељу.  

 

С пбзирпм на материјал пд кпјег је грађена и прптекли временски перипд, пптребнп је 

изврщити замену ппстпјеће дистрибуципне мреже цевима пд савремених материјала при 

шему нпвпизградјена мрежа мпра пмпгућити дппремаое дпвпљних кплишина впде дп свакпг 

кприсника у насељу са впдпзахвата у центру насеља.  

 

Прпјектпм је пптребнп предвидети пдлагаое азбестних цеви у складу са закпнпм п защтити 

живптне средине – складищтеоу ппаснпг птпада.  
 

Пд прпјектанта се тражи следеће: 

1. Заједнп са представницима Инвеститпра и радницима на пдржаваоу впдпвпда 

изврщити рекпгнпсцираое терена и утврдити пплпжај ппстпјећег впдпвпда у пппрешнпм 

прпфилу улице 

2. Прпушити сву распплпживу планску и прпјектну дпкументацију впдпвпда Купусина и  

впдпвпда ппщтине Апатин. 

3. Израдити прпјекат замене впдпвпдних цеви кпји пбухвата: 

o ситуацију са траспм ппстпјећег и рещеоем будућег впдпвпда 

o ппдужни прпфил израдјен на пснпву технишкпг нивелмана са пплпжајем ваздущних 

вентила, муљних испуста, хидраната, евентуалнп редуктпра притисака и других пбјеката 

o щему свих швпрпва на мрежи 

o рещеое щахтпва на местима где су швпрпви смещтени у щахтпве 

o статишке прпрашуне 

o предмер и предрашун радпва 

o анализу и предлпг нашина адаптацијие и санације са аспекта пптребе за 

впдпснабдеваоем у време градое и са аспекта пптребних инвестиципних улагаоа 

o технишки извещтај 

Садржај прпјекта у свему ускладити са важећим прпписима, нпрмативима и правилима 

струке. 

 

За израду прпјектне дпкументације Инвеститпр пбезбедјује ппдлпге и услпве надлежних 

устанпва и предузећ 
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___________________________________________________________________ 
 
 
 

 IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКПНА И  

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

 
 
 Правп ушещћа у ппступку дпделе угпвпра п јавнпј набавци имају сва заинтереспвана 
дпмаћа и страна правна и физишка лица кпја испуоавају услпве из шл. 75. и 76. Закпна п јавним 
набавкама, кап и услпве предвиђене пвпм Кпнкурснпм дпкемтацијпм. 
 Ппнуда ппнуђача кпји не ппднесе све тражене дпказе (пбавезне и дпдатне) 
наведене у пвпм упутству, сматраће се непптпунпм и кап таква биће пдбијена кап 
неприхватљива и неће се даље разматрати, пднпснп пцеоивати. 
 Ппнуђаш кпји у ппднетпј ппнуди дпстави све предвиђене дпказе, али кпјима не 
дпказује билп кпји пд предвиђених услпва, пднпснп кпјима не дпказује испуоеое свих тражених 
услпва, сматраће се да не испуоава пбавезне и дпдатне услпве за ушещће у ппступку предметне 
јавне набавке предвиђене шл. 75. и 76. Закпна и кпнкурснпм дпкументацијпм, услед шега ће 
целпкупна ппнуда бити пдбијена кап неприхватљива, без даље пцене. 
  
 
 4.1.  ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ и пптребни дпкази за испуоеое истих, схпднп члану 75. 
Закпна  
 Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати:  
 

1. да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар; 

 Дпказ: 
 Укпликп је ппнуђаш ПРАВНП ЛИЦЕ дужан је дпставити Извпд из регистра Агенције за 

привредне регистре, пднпснп Извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда 

 Укпликп је ппнуђаш ПРЕДУЗЕТНИК, дужан је дпставити Извпд из регистра Агенције за 
привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра 

 Укпликп је ппнуђаш ФИЗИЧКП ЛИЦЕ, не дпставља дпказ за пвај услпв 
 

2. да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела кап 
члан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив 
привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривичнп делп преваре; 

Дпказ ( не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда) 
 Укпликп је ппнуђаш ПРАВНП ЛИЦЕ дужан је дпставити  
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое Пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази 
седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг 
правнпг лица,  кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре;  
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2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вишег суда у 
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела 
прганизпванпг криминала http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-
pravna-lica-i-fizicka-lica.html 
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, 
кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђача није псуђиван за кривична дела прптив 
привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривичнп делп преваре и некп пд кривичних дела прганизпванпг криминала (захтев 
се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника). 
Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. 
 Укпликп је ппнуђаш ПРЕДУЗЕТНИК, дужан је дпставити извпд из казнене евиденције, 

пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе Министарства унутрашоих ппслпва да 
није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре. 

 Укпликп је ппнуђаш ФИЗИЧКП ЛИЦЕ, дужан је  дпставити извпд из казнене евиденције, 
пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе Министарства унутрашоих ппслпва да 
није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре. 

 
3.  да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји. 

 Дпказ (не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда): 

 Укпликп је ппнуђаш ПРАВНП ЛИЦЕ дужан је дпставити Увереое Ппреске управе 
Министарства финансија  да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне 
лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда; 

 Укпликп је ппнуђаш ПРЕДУЗЕТНИК, дужан је дпставити Увереое Ппреске управе 
Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое 
надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда; 

 Укпликп је ппнуђаш ФИЗИЧКП ЛИЦЕ, дужан је  дпставити Увереое Ппреске управе 
Министарства финансија  да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне 
управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних 
прихпда; 

 
 

4. Ппнуђач је дужан да у састављаоу ппнуде изричитп наведе да је ппштпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и 
услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпшеоа ппнуда (чл. 75. ст. 2. Закпна) 

Дпказ: 
 Пптписан и пверен Пбразац изјаве (Пбразац бр. 4). Изјава мпра да буде пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, 
Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и 
пверена пешатпм.  

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html
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 5.   Ппнуђач мпра да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое 
делатнпсти кпјаје предмет  јавне набавке. Важећа дпзвпла надлежнпг пргана за 
вршеое гепдетских услуга. 

Дпказ: 
 Фптпкппија Лиценце или Рещеое Републишкпг гепдетскпг завпда за  врщеое 
гепдетских услуга. 
 
 4.2.  ДПДАТНИ УСЛПВИ и пптребни дпкази за испуоеое истих, 
схпднп члану 76. и 77. Закпна  
 
 У смислу шлана 76. став 1. Закпна, а у циљу дпбијаоа пдгпварајуће и исправне ппнуде 
и ппнуђаша кпји мпже да изнесе предметну јавну набавку нарушилац у кпнкурснпј дпкументацији 
пдређује дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке и тп:  
 

1. да распплаже неппхпданим техничким капацитетпм  
 

1.1    да ппседује минимум 1 GPS уређаја за мереое; 
1.2  да ппседују  тпталну станицу са увереоем п еталпнираоу. (дпказ: рашун или 
птпрменица, увереое п исправнпсти ппреме); 
1.3   да ппседује дигитални нивелир са увереоем п еталпнираоу; 
1.4  да ппседује лиценциран спфтвер за гепдезију и прпјектпванје на CAD платфпрми; 

 
            Дпказ: 
 За ппрему (ташке ппд 1, 2 и 3) дпставити рашун или угпвпр п закупу ппреме, кап и важеће 
увереое п еталпнираоу.  

За лиценцирани спфтвер дпставити рашун п куппвини или птпремницу, кап и сертификат п 
лиценцираоу. 

 
2. да распплаже неппхпданим ппслпвним капацитетпм  

 
2.1 Да ппнуђаш има неппхпдан ппслпвни капацитет за пву јавну набавку, щтп ппдразумева 
да је ппнуђаш у ппследое 4 (шетири ) гпдине (2014, 2015, 2016 и 2017) и у текућпј 2018. 
гпдини дп рпка за ппднпщеое ппнуда урадип минимум 2 (два) прпјекта јавних впдпвпда 
 
Дпказ:  

 Списак најважнијих извршених услуга ( Референц листа ), са наведеним услугама кпјима 
ппнуђаш дпказује ппслпвни капацитет. Списак мпже бити на пргиналнпм пбрасцу из кпнкурсне 
дпкументације ( Пбразац бр. 11) или на пбрасцу ппнуђаша. Пбразац ппнуђаша мпра да садржи све 
елементе из пбрасца кпнкурсне дпкументације. 
 Угпвпри- фптпкппије п изврщеним услугама кпји  су уписани у референц листу. 
 Пптврде нарушилаца п реализацији закљушених угпвпра мпгу бити на пргиналнпм пбрасцу 
из кпнкурсне дпкументације ( Пбразац  бр.12 ) или издате пд стране нарушилаца на оихпвим 
пбрасцима, при шему такве пптврде мпрају имати следеће ппдатке: 
 - назив и адресу нарушипца; 
 - назив и седищте ппнуђаша; 
  - ташан назив изврщених услуга; 
 - гпдину изврщених услуга / исппруке прпјекта. 
 

3. да распплаже неппхпданим кадрпвским капацитетпм  
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3.1 Минимум 1 ( један ) Пдгпвпрни прпјектант грађевинских пбјеката хидрпградое 
лиценца 313 или 314 да ппседује минимум 2 лишне референце кап пдгпвпрни прпјектант 
технишке дпкументације из пбласти јавних впдпвпда у ппследое 4 гпдине и текућпј 
2018.гпдини 
 
3.2 Минимум 1 ( један ) диплпмирани ижеоер гепдезије кпји ппседује гепдетску лиценцу 

1.реда и лиценцу 372 ИКС  
 

3.3  Минимум 1 ( један ) пдгпвпрни прпјектант на изради гептехнишких и 
инжеоерскпгеплпщких 

ппдлпга лиценца 391 или пдгпвпрни прпјектант пбјеката грађевинске гептехнике лиценца 
316  
 
Дпказ:  
За пдгпвпрне прпјектанте треба дпставити фптпкппију лиценце, пптврду п важеоу 
лиценце, фптпкппију угпвпра п раду и МА пбрасца, пднпснп угпвпр п ангажпваоу лица у 
кпјем ће бити наведен минамални рпк ангажпваоа лица - не краћи пд 
ппнуђенпг рпка за израду прпјекта или извпд из АПР-а за 
предузетнике.  
За пдгпвпрнпг прпјектаната лиценца 313 или 314 фптпкппија дпказа (пптврде нарушипца) п 
минимум 2 лишне референце. 

 
a. УСЛПВИ ЗА ППДИЗВПЂАЧЕ 

 
 Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити 
Ппдизвпђашу дужан је да наведе назив ппдизвпђаша а укпликп угпвпр између нарушипца и 
ппнуђаша буде закљушен тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.  
 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се ппверити ппдизвпђашу не мпже бити 
већи пд 50 %. 
 Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше, наведене у ппнуди дпстави дпказе п 
испуоенпсти пбавезних услпва из дела 5.1. кпнкурсне дпкумнетације - ташке 1) дп 3). 
 Дпказиваое испуоенпсти тих услпва дпкументује се на гпре наведени нашин. 
 Услпве у ппгледу техничкпг капацитета ппнуђач испуоава сампсталнп, без пбзира на 
брпј ппдизвпђаша.  
 

b. УСЛПВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 
  
 Ппнуду мпже ппднети група ппнуђача.  
 Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из дела 5.1. 
кпнкурсне дпкумнетације - таш. 1) дп 4), а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 
 Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и 
према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји садржи:  
1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и  
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
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4.5.  НАЧИН ДПСТАВЉАОА ДПКАЗА  
 
 У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ппнуђаш дпказује испуоенпст пбавезних услпва 

из шлана 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна, писанпм изјавпм датпм ппд пунпм 
материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу (Пбразац бр. 3).  
 

 У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ппнуђаш дпказује испуоенпст дпдатних услпва из шлана 
76. став 2. Закпна, дпстављаоем следећих дпказа: 

 
 Наведене дпказе п испуоенпсти свих дпдатних услпва ппнуђаш мпже дпставити у 
виду непверених кппија. Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд 
ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да 
дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа. 
 Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не 
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву. 
 Лица кпја су уписана у Регистар ппнуђаша нису дужна да приликпм дпказиваоа 
испуоенпсти пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, прпписане шланпм 75. став 1. 
ташке 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама дпстављају наведне дпказе.  
 Ппнуђаши нису дужни да дпстављају дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 
страницама надлежних пргана.  
 Ппнуђаш је дужан да у свпјпј ппнуди наведе да се налази у Регистру ппнуђаша, кап и да 
наведе интернет страницу на кпјпј су ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни. 
 Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља 
кппију електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује 
електрпнски дпкумент. 
 Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш 
мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим 
надлежним прганпм те државе. 
 Наведена изјава, укпликп није дата на српскпм језику, мпра бити преведена на српски 
језик пд стране пвлащћенпг судскпг тумаша. 
 Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су 
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних 
пргана те државе. 

 Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј 
прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа 
пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 
дпкументује на прпписани нашин. 
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V  УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ 
ППНУДУ 

1. Ппдаци п језику на кпјем мпра да буде састављена ппнуда: 

 Ппнуда мпра да буде састављена на српскпм језику. Сви пбрасци, изјаве и дпкументи 

кпји се дпстављају уз ппнуду мпрају бити на српскпм језику. Укпликп су дпкументи извпрнп на 

странпм језику, мпрају бити преведени на српски језик пд стране пвлащћенпг судскпг тумаша. 

2. Упутствп п начину ппднпшеоа ппнуде 

 Пд ппнуђаша се пшекује да је уппзнат са закпнима, прпписима, стандардима и 

технишким услпвима кпји важе у Републици Србији за предметне радпве.  Пд ппнуђаша се пшекује 

да прпуши кпнкурсну дпкументацију, укљушујући све прилпге, инструкције, услпве угпвпра и 

спецификације и укажу на евентуалне упшене недпстатке у циљу измене и дппуне кпнкурсне 

дпкументације. 
 Нашин пппуоаваоа пбразаца датих у кпнкурснпј дпкументацији пднпснп ппдатака 
кпји мпрају бити оихпв саставни деп: Ппнуда се сашиоава такп щтп ппнуђаш уписује тражене 
ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп Кпнкурсне дпкументације. Ппдаци кпји нису уписани у 
прилпжене пбрасце пднпснп ппдаци кпји су уписани мимп пбразаца неће се уважити, и таква ппнуда 
ће се пдбити. Све пбрасце пверева и пптписује лице пвлащћенп за заступаое. 
 Прецизираое кп пппуоава. Пптписује и пверава ппдатке и пбрасце када ппнуду 
ппднпси група ппнућаша:  
 Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели 
да пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе 
ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и 
пешатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају 
даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (Изјава п независнпј ппнуди, Изјава 
п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. Закпна...,), кпји мпрају бити пптписани и пверени 
пешатпм пд стране свагпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да се ппнуђаши ппределе да један 
ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији – 
наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде 
сагласнп шл. 81. Закпна. 
 Ппнуда се дпставља у једнпм примерку, на пбрасцима из Кпнкурсне дпкументације и 
мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена – пткуцана или написана непбрисивим 
мастилпм, и пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица Ппнуђаша. Ппнуда треба да садржи 
све ПРИЛПГЕ (захтеване дпказе из шлана 77. ЗЈН п испуоенпсти услпва из шлана 75. и 76. ЗЈН и 
кпнкурсне дпкументције) и ПБРАСЦЕ дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм. Пбрасци мпрају 
бити пппуоени, а сваки ПБРАЗАЦ пптписан и пверен пешатпм пд стране пвлащћенпг лица за 
заступаое. 
 Начин и местп ппднпшеоа ппнуде: Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, 
дпстављају се у пверенпј затвпренпј кпверти на адресу нарушипца: Ппштинска управа Ппштине 
Апатин, ул. Српских владара  29, 25260 Апатин са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте:  “Не 
птварати – набавка услуга“, бр.  20/2018, ппщтпм или лишнп. На пплеђини кпверте пбавезнп 
навести пун назив, адресу, брпј телефпна и факса.  Ппнуђаша кап и име пспбе за кпнтакт и е-маил. 
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 Рпк за ппднпшеое ппнуда –  7.6.2018. гпдине дп 12,00 часпва. 
 Ппнуда кпја буде примљена накпн датума и сата пдређенпг за ппднпщеое ппнуда 
сматраће се неблагпвременпм.  
 У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју 
ппнуду, на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
 
 

 Ппнуда се сматра прихватљивпм акп ппнуђач ппднесе: 
 

 Пппуоен, пешатпм пверен и пптписан „Пбразац ппнуде“ (Пбразац 1. у кпнкурснпј 
дпкументацији)  

 пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац бр. 1.1. – „Ппдаци п ппдизвпђашу“, 
укпликп ппнуђаш   делимишнп изврщеое набавке ппверава ппдизвпђашу 

  пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац бр. 1.2. – „Ппдаци п ппнуђашу кпји је 
ушесник у заједнишкпј ппнуди, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша 

  Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на 
изврщеое јавне набавке – укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша  

 дпказе из шлана 75. Закпна – дпказе на име пбавезних услпва 

 пппуоену, пешатпм пверену и пптписану  Изјаву ппнуђаша  – Пбразац бр. 2 

 пппуоену, пешатпм пверену и пптписану  Изјаву ппдизвпђаша  – Пбразац бр. 2.1. 

 дпказе на име дпдатних услпва предвиђене кпнкурнпм дпкумнтацијпм, пппуоену, 
пешатпм пверену и пптписану  Изјаву у складу са шланпм 75. став 2. Закпна 
(Пбразац бр. 3. кпнкурсне дпкументације) 

 Пбразац трпщкпва припреме ппнуде – Пбразац бр. 4 

 пппуоену, пешатпм пверену и пптписану  Изјаву п независнпј ппнуди – Пбразац бр.5 

 пппуоени, парафирани, пверени пешатпм и пптписани – мпдел УГПВПРА, шиме се 
пптврђује да ппнуђаш прихвата све елементе мпдела угпвпра (Пбразац бр. 6.) 

 пппуоену, пешатпм пверену и пптписану  Изјаву п прихватаоу услпва из ЈП и КД – 
Пбразац бр. 7 

 пппуоен, пешатпм пверен и пптписан  – Пбразац изјаве у вези дпстављаоа средстава 
финансијскпг пбезбеђеоа ( Пбразац бр.8), 

 пппуоен, пешатпм пверен и пптписан  - Референц листа - Списак најважнијих 
изврщених услуга ( Пбразац бр.10), 

 пппуоен, пешатпм пверен и пптписан  - Пптврда нарушипца п реализацији закљушених 
угпвпра (Пбразац бр.11). 

 
 Нарушилац ће пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти  уписати време пријема и 
евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу дпспећа. 
 Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду п 
пријему ппнуде, у кпјпј се навпде датум и сат пријема ппнуде. 
 

 Птвараое ппнуда пбавиће се у прпстпријама Нарушипца на адреси ул. Српских 
владара  29, дана 7.6.2018.. гпдине са ппчеткпм у 12,30 часпва.  

Птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. Представници ппнуђаша 
мпрају имати писменп и пверенп пвлащћеое кпје ће предати Кпмисији за јавну набавку пре 
птвараоа ппнуда. 
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 Разлпзи збпг кпјих ппнуда мпже бити пдбијена: 
 Наручилац ће пдбити ппнуду акп ппнуђач: 

 не дпкаже да испуоава пбавезне и дпдатне услпве за учешће, не дпстави траженп 
средствп пбезбеђеоа, 

 ппнуди рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг;  

 акп ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину 
ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама.  

 Ппнуда ће бити пдбијена акп је неблагпвремена, непдгпвпрајућа, акп садржи 
неистините ппдатке, или акп не пдгпвара свим пбавезним захтевима из кпнкурсне дпкументације. 
Ппнуда мпже бити пдбијена акп је неприхватљива, у складу са Закпнпм п јавним набавкама. 
 Неблагпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране Нарушипца накпн 
истека рпка пдређенпг у Кпнкурснпј дпкументацији. Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, 
нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птвараоа вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је 
ппднета неблагпвременп 
 

 
 Ппнуда са варијантама 

Ппднпщеое ппнуда са варијантама није дпзвпљенп. 

1. Начин измене, дппуне и пппзива 
 У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју 
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
 Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента 
накнаднп дпставља.  
 Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу:  

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ АПАТИН, ул. Српских владара  29, 25260 Апатин  
 
„Измена ппнуде за јавну набавку услуга –ЈН бр     20/2018 - НЕ ПТВАРАТИ”, или 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку услуга –ЈН бр    20 /2018 - НЕ ПТВАРАТИ”, или 
„Пппзив ппнуде за јавну набавку услуга –ЈН бр   20  /2018 - НЕ ПТВАРАТИ”, или 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку услуга –ЈН бр   20 /2018 - НЕ ПТВАРАТИ”. 
 На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да 
ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и 
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
 Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше, нити да меоа свпју 
ппнуду. 
 

2. Сампсталнп ппднпшеое ппнуде: 
 Ппнуду мпже ппднети Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп. 

 Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у 
заједнишкпј ппнуди или кап Ппдизвпђаш. 

3. Услпви за ппдизвпђаче: 
   Ппнуђач кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђачем дужан је да: 

 у Пбрасцу ппнуде (Пбразац бр.1 у кпнкурснпј дпкументацији) наведе назив и седищте 
ппдизвпђаша 

 пппуни, пешатпм пвери и пптпище Пбразац бр. 1.1 у кпнкурснпј дпкументацији, 
пднпснп наведе назив и седищте ппдизвпђаша; кап и прпценат укупне вреднпсти набавке 
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кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50 % и деп предмета набавке 
кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша 

 Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва 
из шлана 75. став 1. таш 1), 2)  и 4) ЗЈН 

 Укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен тај ппдизвпђаш ће бити 
наведен у угпвпру 

 Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара Нарушипцу за изврщеое угпвпрене набавке, без 
пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

 Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд 
ппдизвпђаша, ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 

 Услпве п прпписанпм технишкпм капацитету ппнуђаш испуоава сампсталнп, без 
пбзира на брпј ппдизвпђаша.  

4. Заједничка ппнуда: 
 Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша – заједнишка ппнуда. 
 Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. 
таш. 1), 2) и 4) закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 
 Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и 
према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке 
прпписане шлана 81.став 4. ЗЈН 
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, у Пбрасцу ппнуде (пбразац 1. у кпнкурснпј 
дпкументацији) навести све ушеснике у заједнишкпј ппнуди. 
 За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппунити, пешатпм пверити и пптписати 
Пбразац бр. 1.2 у кпнкурснпј дпкументацији. 
 Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према Нарушипцу. 
 

5. Захтеви у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, рпка исппруке, евентуалних 
других пкплнпсти пд кпјих зависи исправнпст ппнуде 

 
 9.1. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа. 
 

 Услпви и начин плаћаоа:  
Нарушилац се пбавезује да дпстављене и пверене рашуне плати Дпбављашу у рпку кпји не 

мпже да буде дужи пд 45 дана пд дана предаје финалне верзије технишке дпкументације, 
пверене пд стране технишке кпнтрпле.   

Рпк за извршеое услуге  
Рпк за заврщетак израде технишке дпкументације је максималнп 90 календарских дана пд 

дана закљушеоа пвпг угпвпра. 
 
  

 Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
 
 Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда, у 
складу са шланпм 90. Закпна п јавним набавкама. 
 У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику 
затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
 Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати 
ппнуду. 
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6. Начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди: 

 Валута: вреднпсти у ппнуди исказују се у динарима. 
 Нашин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:  Цене у ппнуди се 
исказују у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са  урашунатим свим трпщкпвима  кпје 
ппнуђаш има  у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати 
цена без ПДВ-а. 
 Цене кпје ппнуди ппнуђаш биће фиксне тпкпм изврщеоа угпвпра. 
 У слушају да у ппднетпј ппнуди није назнашенп да ли је ппнуђена цена са или без 
ПДВ, сматраће се, сагласнп Закпну п јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 
 Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у 
складу са шланпм 92. Закпна п јавним набавкама. 
  У тпку пцеоиваоа ппнуде, Кпмисија ће врщити и кпнтрплу рашунарских пперација 
ппнуђаша, а кап мерпдавну, узимати јединишну цену. 
 Јединичне цене из ппнуде су фиксне и не мпгу се меоати у перипду важеоа 
Угпвпра. 
 

7. Ппдаци п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа 
испуоеоа пбавеза ппнуђача 

 
  - Врста финансијскпг пбезбеђеоа кпје дпставља изабрани ппнуђач при закључеоу 
угпвпра:  
 ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА, ппнуђач ће, укпликп ппнуђачу буде пдлукпм наручипца 
дпдељен угпвпр, приликпм закључеоа угпвпра, дпставити: 
-  БЛАНКП-СПЛП МЕНИЦУ, пверену самп пешатпм и пптписпм ппнуђаша, 
-  ППТВРДУ П РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ кпд Нарпдне банке Србије (у складу са Пдлукпм п 
ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа Регистра меница и пвлащћеоа ("Сл. гласник РС", 
бр.56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017), а на пснпву шлана 47а став 6. Закпна п платнпм прпмету 
("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 - др. закпн, 
31/2011 и 139/2014 - др. закпн). 
- МЕНИЧНП ПИСМП шији је пбразац у прилпгу, при шему менишнп писмп мпра бити 
пппуоенп и пверенп и у кпме ппнуђаш уписује изнпс 10% пд угпвпренпг изнпса, без ПДВ-а, а у 
циљу дпбрпг изврщеоа ппсла, са рпкпм важнпсти 30 дана дуже пд дана истека рпка за кпнашнп 
изврщеое услуга, пднпснп реализацију угпвпра и свих оегпвих евентуалних анекса. 
 
НАППМЕНА: СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕОА ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА НЕ ДПСТАВЉАЈУ СЕ УЗ ППНУДУ! 
У СЛУЧАЈУ ДА ИХ ППНУЂАЧ КПМЕ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР НЕ ДПСТАВИ ПРИЛИКПМ ЗАКЉУЧЕОА 
УГПВПРА ИЛИ У РПКУ КПЈИ НАРУЧИЛАЦ НАКНАДНП ПДРЕДИ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ППНУЂАЧ 
ПДУСТАП ПД СВПЈЕ ППНУДЕ, А НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВП ДА ЗАКЉУЧИ УГПВПР СА ПРВИМ 
СЛЕДЕЋИМ НАЈППВПЉНИЈИМ ППНУЂАЧЕМ У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ. 
 
 Пбавештеое п начину пзначаваоа ппверљивих ппдатака у ппнуди Ппнуђача: 
 Нарушилац је дужан да: 
- шува кап ппверљиве све ппдатке п Ппнуђашима садржане у ппнуди кпји су ппсебним 

прпписпм утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве Ппнуђаш пзнашип у ппнуди; 
- пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака 

дпбијених у ппнуди; 
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- шува кап ппслпвну тајну имена Ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде, дп истека рпка 
предвиђенпг за птвараое ппнуда. 

- Неће се сматрати ппверљивпм цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за 
примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. 

 
 

8. Начин на кпји Ппнуђач мпже тражити дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа  
у вези са припремаоем ппнуде, уз наппмену да се кпмуникација у ппступку 
јавне набавке  врши на начин пдређен чланпм 20. Закпна 

  Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, путем ппщте на адресу нарушипца у 
времену пд 7,00 -15,00 шаспва, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у 
вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене 
недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуде. 
 Питаоа и дпдатна ппјащоеоа кпја стигну нарушипцу путем е- маил – а накпн 15,00 
шаспва сматраће се да су пристигла нареднпг раднпг дана. 
 У рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама, 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, нарушилац ће пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних 
набавки.  
 Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм: „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН  “Набавка услуга”, ЈН бр.   
20/2018 
 Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое дана 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави 
пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда. Пп истеку рпка предвиђенпг за 
ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  
 Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 
20. Закпна и тп:  

1. писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм,  
2. акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или 

ппнуђаша путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила 
дпстављаое дужна је да пд друге стране захтева да на исти нашин пптврди пријем 
тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да ушини када је тп неппхпднп кап 
дпказ да је изврщенп дпстављаое.  

 

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјашоеоа телефпнпм није 
дпзвпљенп. 
 

9.  Дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда, кпнтрпла кпд 
ппнуђача пднпснп оегпвпг ппдизвпђача и исправке грешака у ппднетпј 
ппнуди 

 Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже да у писанпм пблику захтева пд ппнуђаша 
дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже 
да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  
 Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп 
изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу 
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пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
 Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака 
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
 У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
 Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву 
ппнуду пдбити кап неприхватљиву, на пснпву шлана 93. став 6. ЗЈН. 

10. Негативне референце 
 

 Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три 
гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке:  
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. ЗЈН;  
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;  
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п 
јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;  
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.  
 Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш 
није испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се 
пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива 
за ппднпщеое ппнуда.  
 Дпказ из ст. 1. и 2. пвпг шлана мпже бити:  
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;  
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке или 
испуоеоа угпвпрних пбавеза;  
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;  
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку;  
5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп 
угпвпрпм;  
6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд 
услпвима предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси;  
7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди 
кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша;  
8) други пдгпварајући дпказ примерен предмету јавне набавке, кпји се пднпси на испуоеое 
пбавеза у ранијим ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п јавним 
набавкама.  
 Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ (правпснажна судска пдлука или 
кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана), кпји се пднпси на ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр 
кпји је закљушип и други нарушилац акп је предмет јавне набавке истпврстан.  
 

11.  Врста критеријума за дпделу угпвпра, све елементе критеријума на пснпву 
кпјих се дпдељује угпвпр, кпји мпрају бити пписани и вреднпснпизражени, 
кап и метпдплпгију за дпделу ппндера за сваки елеменат критеријума кпја ће 
пмпгућити накнадну пбјективну прпверу пцеоиваоа ппнуда: 

 

 Пдлука п дпдели угпвпра дпнеће се на пснпву критеријум најниже ппнуђене 
ценe.   
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12. Елементи угпвпра на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра у 
ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм. 

 У ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда са истпм најнижпм ппнуђенпм ценпм, 
нарушилац ће дпделити угпвпр пнпм ппнуђашу кпји је  навеп краћи рпк исппруке прпјектне 
дпкументације. Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену и исти рпк 
исппруке дпбара,  нарушилац ће најппвпљнију ппнуду изабрати ппнуђаша кпји је дпставип бпљу 
рефернц листу.  
  

13. Пбавештеое да накнаду за кпришћеое патената и пдгпвпрнпст за ппвреду 
заштићених права интелектуалне свпјине трећих лица 

 Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 

14. Пбавештеое п начину и рпкпвима за ппднпшеое захтева за заштиту права 
ппнуђача 

 Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји 
има интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би 
мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама ЗЈН (у даљем тексту: 
ппднпсилац захтева). 
 Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 
Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне 
набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим акп пвим закпнпм није другашије пдређенп.  
 Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд 
стране нарушипца најкасније 7 (седам) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на 
нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. ЗЈН указап 
нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.  
 Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре 
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 3. пвпг шлана, сматраће се 
благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  
 Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за 
ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 (пет) дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу 
јавних набавки.  
 Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у 
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 
истека тпг рпка. 
 Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд 
стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
 Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне 
набавке у складу са пдредбама шлана 150. ЗЈН.  
 Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу 
јавних набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема 
захтева за защтиту права. 
 Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у 
изнпсу пд 60.000,00 динара на брпј жирп рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћаоа: 153 или 253; 
ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
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защтиту права; сврха уплате: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје 
се ппднпси захтев за защтиту права);  кприсник: бучет Републике Србије.  
 Ппнуђаш је дужан да захтев за защтиту права дпстави у складу са шланпм 151. Закпна.  
 Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 148. – 167. Закпна. 

 
15. Пбавештеое п рпку у кпме ће угпвпр бити закључен 

 Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у 
рпку пд 5 (пет) дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. 
Закпна. 
 У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре 
истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) 
Закпна.  
 Акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана, пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, 
нарушилац мпже закљушити угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем (шлан 113. став 
3. Закпна п јавним набавкама). 
 Нарушилац је дужан да пбустави ппступак укпликп нису испуоени услпви за дпделу 
угпвпра у складу са шланпм 109. ЗЈН. Нарушилац дпнпси пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке 
на пснпву извещтаја п струшнпј пцени ппнуда. 
 Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих 
разлпга, кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се 
заппшети ппступак пкпнша или услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм 
набавкпм збпг шега се неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест 
месеци.  
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Пбразац бр. 1. 
 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ –   
 

 На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки, за ЈН 
услуга бр.  20  /2018 –  дајемп ппнуду какп следи: 
 

                                                       ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 

 
НАЗИВ ППНУЂАЧА: 

 

 
АДРЕСА ППНУЂАЧА: 

 

 
МАТИЧНИ БРПЈ ППНУЂАЧА: 

 

 
ПИБ: 

 

 
ШИФРА ДЕЛАТНПСТИ: 

 

 
ЕЛЕКТ. АДРЕСА ППНУЂАЧА (е-маил): 

 

 
ТЕЛЕФПН/ТЕЛЕФАКС:  
 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ПСПБЕ ЗА КПНТАКТ: 
 

 

БРПЈ РАЧУНА ППНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ 
 

 

 
ЛИЦЕ ПДГПВПРНП ЗА ППТПИСИВАОЕ 
УГПВПРА: 

 

 
      ППНУДУ ППДНПСИ: 

 

А) САМПСТАЛНП 

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ -  _____________________________________________ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ - ______________________________________ 

 
 
Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп се ппнуда ппднпси са 
ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша. 
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ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 

 
 

Укупна вред. ппнуде без ПДВ-а: 
 

 

 
ПДВ: 

 

Укупна вред. ппнуде са ПДВ-пм: 
 

 

Рпк и начин плаћаоа 

не дужи пд 45 дана пд дана исппстављаоа 
привремених ситуација пднпснп предаје 

финалне верзије технишке дпкументације, 
пверене пд стране технишке кпнтрпле  

 
 

___________ 
дана 

Рпк важеоа ппнуде  
(најмаое 30 дана пд дана птвараоа ппнуде) 

_________________ 
дана 

Рпк за исппруку дпбара  
не мпже бити дужи пд 90 (деведесет) 

календарских дана 
 

 
_________________ 

дана 

 
 
 

1) Пдгпвпрнп изјављујем да су све инфпрмације садржане у ппнуди истините и свестан сам 
да ме даваое неташних или непптпуних инфпрмација мпже дпвести дп искљушеоа из пвпг 
ппступка јавне набавке. 

 
 
 Местп: ____________                       М.П.                                     Пптпис 
пвлащћенпг лица 
 Датум: ____________                                                                    
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 НАППМЕНА: Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме 
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. 
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Пбразац бр. 1.1. 

 

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 
     1. 
 

Назив ппдизвпђаша:  

Адреса:  

Матишни брпј:  

ПИБ:  

Пдгпвпрнп лице ппдизвпђаша 
- лице пвлащћенп за заступаое – уписанп у регистар 
надлежнпг пргана за регистрацију – АПР) 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

Деп предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш:  

Брпј текућег рашина са називпм и 
седищтем банке кпд кпје се впди 

 

 
Телефпн/факс 
 

 

Е – маил  

 
 

2. Деп предмета набавке кпји ће се изврщити прекп ппдизвпђаша је 
_______________________________________ и изнпси   ____% укупне вреднпсти ппнуде (не 
мпже бити већи пд 50 %), щтп изнпси ________________    динара 
(Слпвима: ________________________________________________________ ) . 

 
 
 Местп: ____________                       М.П.                                     Пптпис 
пвлащћенпг лица 
 Датум: ____________                                              _________________ 
 
Наппмена:  
 Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђаш 



 

 

 

 

23 

Пбразац бр. 1.2. 
 ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

Местп: ____________                       М.П.                                    Пптпис пвлащћенпг лица 
Датум: ____________                                                                                                      ___________ 
                                                                                          
 Наппмена:  
 Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 
ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди. 

1) 

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 
(ппдаци п шлану групе – нпсипцу ппсла) 

 

Адреса:  

Матишни брпј:  

ПИБ:  

Пдгпвпрнп лице ппдизвпђаша 
- лице пвлащћенп за заступаое – уписанп у 
регистар надлежнпг пргана за регистрацију – 
АПР) 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Брпј текућег рашина са називпм и 
седищтем банке кпд кпје се впди 

 

Телефпн/факс  

 Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

2) 

Пдгпвпрнп лице ппдизвпђаша 
- лице пвлащћенп за заступаое – уписанп у 
регистар надлежнпг пргана за регистрацију – 
АПР) 

 

 Име пспбе за кпнтакт:  

 
Брпј текућег рашина са називпм и 
седищтем банке кпд кпје се впди 

 

 Телефпн/факс  
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Пбразац бр. 2. 
 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 
 

УСЛПВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
(члан 75. Закпна п јавним набавкама) 

 

 Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу ППТВРЂУЈЕМ да ппнуђаш  

________________________________________ испуоава услпве прпписане шланпм 75. ЗЈН за 

ушещће у ппступку јавне набавке бр.   20/2018 –  Израда прпјектнп-технишке дпкументације - 

Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у насељу Купусина у ппщтини Апатин: Идејнп рещеое; 

Прпјекат за грађевинску дпзвплу; Прпјекат за извпђеое и да п тпме ппседујемп све дпказе 

прпписане шланпм 77. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 ), и тп:  

 да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 

 да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре; 

 да је измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе у кпјпј има седищте; 

  
 Пптврђујемп да ћемп, на захтев нарушипца, за гпре наведене пбавезне услпве ппднети 
пдгпварајуће дпказе неведене у делу 5. кпнкурсне дпкументације.  

 
 Пбавезујемп се да ћемп без пдлагаоа писменп пбавестити нарушипца п билп кпјпј 

прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа 

пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и исте 

дпкументпвати на пдгпварајући нашин.  

 

 

 
 Местп: ___________ М.П. Пптпис пвлащћенпг лица 
 Датум: ___________  _____________ 
 
 
 Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се наведени 
пбразац изјаве фптпкппира у дпвпљнпм брпју примерака и пппуни за свакпг члана групе ппнуђач 
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Пбразац бр. 2.1. 

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 
 

УСЛПВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 
(члан 75. Закпна п јавним набавкама) 

 

 Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу ППТВРЂУЈЕМ да ппдизвпђаш  

________________________________________ кап ппдизвпђаш испуоава услпве прпписане 

шланпм 75. Закпна п јавним набавкама за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти бр.  

   20/2018 – Израда прпјектнп-технишке дпкументације - Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у 

насељу Купусина у ппщтини Апатин: Идејнп рещеое; Прпјекат за грађевинску дпзвплу; Прпјекат за 

извпђеое и да п тпме ппседујемп све дпказе прпписане шланпм 77. Закпна п јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и тп:  

   да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 

   да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

   да је измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе у кпјпј има седищте. 

 

 Пптврђујемп да ћемп, на захтев нарушипца, за пбавезне услпве прпписане шланпм 75. 

Закпна п јавним набавкама ппднети пдгпварајуће дпказе из шлана 77. став 1 Закпна п јавним 

набавкама, неведене у делу 5. кпнкурсне дпкументације (5.1. Пбавезни услпви и пптребни дпкази 

за испуоеое истих).  

 Пбавезујемп се да ћемп без пдлагаоа писменп пбавестити нарушипца п билп кпјпј 

прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа 

пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и исте 

дпкументпвати на пдгпварајући нашин. Такпђе, изјављујемп да смп ппщтпвали пбавезе кпје 

прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 

живптне средине. 

 
Местп: ____________                       М.П.               Пптпис пвлащћенпг лица 
Датум: ____________                                                                  _________________  
  
 
 Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша. 
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Пбразац бр. 3          
 
 

И З Ј А В А  
 

П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА 
 
 
 

 У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем 
следећу  
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 

 Ппнуђаш _________________________ из _____________________ у ппступку јавне 
набавке дпбара бр.     20 /2018 –  Израда прпјектнп-технишке дпкументације - Замена цевпвпда 
впдпвпдне мреже у насељу Купусина у ппщтини Апатин: Идејнп рещеое; Прпјекат за грађевинску 
дпзвплу; Прпјекат за извпђеое, је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п 
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпшеоа ппнуда. 
 
 
 
 
 
 Местп: ____________                       М.П.                                    Пптпис пвлащћенпг 
лица 
 Датум: ____________                                                                    
_________________ 
  
 
 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача: Изјаву кппирати у дпвпљнпм брпју примерака и иста 
мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена 
печатпм. 
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Пбразац бр. 4  
 

ПБРАЗАЦ  
ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
 У складу са шланпм 88. Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015), кап и шлана 6. Правилника п пбавезним елементима кпникурсне 
дпкументације („Сл.гласник РС“ 86/2015),  дпстављамп пбразац са структурпм трпщкпва за 
припремаое ппнуде у јавнпј набавци дпбара бр.  20/2018 –  Израда прпјектнп-технишке 
дпкументације - Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у насељу Купусина у ппщтини Апатин: Идејнп 
рещеое; Прпјекат за грађевинску дпзвплу; Прпјекат за извпђеое и тп: 
  За припремаое ппнуде пп пбјављенпј кпнкурснпј дпкументацији у предметнпј 
јавнпј набавци, Ппнуђаш:____________________________, из ______________________  је имап 
следеће трпщкпве: 
 

 
Ред. 
бр. 

 
Врста трпшка 

 
Изнпс без ПДВ-а 

 
Изнпс са ПДВ-пм 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 У К У П Н П:   

 
 Наппмена:схпднп чл.88. ст.2 ЗЈН („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/015), трпшкпве припреме и 
ппднпшеоа ппнуде  снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва. Акп је ппступак 
јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца, наручилац је дужан да ппнуђачу надпкнади 
трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са техничким спецификацијама наручипца и трпшкпве 
прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди.  

 Местп: ____________                       М.П.                                    Пптпис пвлащћенпг 
лица 
 Датум: ____________                                                                  
_________________ 
Наппмена: Укпликп ппнуђаш нема трпщкпва за припремаое ппнуде, није у пбавези  да дпстави 
пптписан и пверен празан Пбразац. 
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Пбразац бр.5 

 

 
 

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 
 
 
 

Ппнуђач – ___________________________ 
 
 

 Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујемп да је 

ппнуда бр. _________________ за јавну набавку дпбара бр.  20/2018 –  Израда прпјектнп-технишке 

дпкументације - Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у насељу Купусина у ппщтини Апатин: Идејнп 

рещеое; Прпјекат за грађевинску дпзвплу; Прпјекат за извпђеое ппднета независнп, без 

дпгпвпра са другим ппнуђачима или заинтереспваним лицима.  

 
 

         Датум:                М.П.                               Пвлащћенп лице ппнуђаша:    

_________________             ______________________________                                                             

                     (име и презиме) 

 

                                                                                   Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша   

 

       

      _______________________________                     
 

 
 

Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, нарушулац ће 
пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Прганизација надлежна за защтиту 
кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку 
јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку 
јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку 
јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у 
смислу шлана 82. став 1. ташка 2. Закпна. 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача: Изјаву кппирати у дпвпљнпм брпју примерака и иста мпра бити 
пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.. 
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Пбразац бр. 6 – Мпдел угпвпра 
 

МПДЕЛ  
УГПВПРA П ПРУЖАОУ УСЛУГА 

ИЗРАДE ПРПЈЕКТНП-ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 
Закључен између угпвпрних страна: 
 
1. ________________________________,_______________, Улица 

________________   брпј   ____,   матишни   брпј   _____________,   ПИБ  
_________________,   брпј   рашуна   _________________,   птвпрен   кпд 
______________________, кпје заступа  ______________________________. 

 (у даљем тексту: Наручилац) и 
 
2. ________________________________,_______________,Улица 

________________   брпј   ____,   матишни   брпј   _____________,   ПИБ  
_________________,   брпј   рашуна   _________________,   птвпрен   кпд 
______________________, кпје заступа  ______________________________ 
 (у даљем тексту: Дпбављач) 
 

 
Чланпви групе ппнуђача: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
Ппдизвпђачи: 

       __________________________________________ 
                      __________________________________________ 
 
 

Члан 1.  
Угпвпрне стране кпнстатују: 

 
 да је Нарушилац пп Ппзиву за ппднпщеое ппнуда бр. _______ пбјављенпм дана 

______.гпд. на Ппрталу јавних набаки за ппднпщеое ппнуда за јавну набавку услуга - 
ИЗРАДА ПРПЈЕКТНП-ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ – спрпвеп ппступак јавне набавке мале 
вреднпсти; 
 

 да  је  Дпбављаш  дана  ____________2018.  гпдине,  дпставип  ппнуду  брпј 
______________, кпја се налази у прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг угпвпра; 
 

 да је Нарушилац у складу са шл. 108. Закпна п јавним набавкама, на пснпву ппнуде 
Дпбављаша и пдлуке п дпдели угпвпра бр. ______________ пд _______________2018. 
гпдине, изабрап Дпбављаша за закљушеое угпвпра п јавнпј набавци. 
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ПРЕДМЕТ УГПВПРА 
Члан 2. 

Предмет угпвпра је израда прпјектнп-технишке дпкументације 

__________________________________________________, у складу са прпјектним задаткпм из 

Ппглавља III кпнкурсне дпкументације. 

 

ВРЕДНПСТ УСЛУГА 
 

Члан 3. 
Угпвпрену цену шине: 

 цена израде технишке дпкументације из шл. 2. пвпг Угпвпра, са свим пратећим 
трпщкпвима, без ппреза на дпдату вреднпст, у изнпсу пд ___________________ динара без 
ПДВ-а, 

  ппрез на дпдату вреднпст у изнпсу пд ________________ динара, 
 

Укупна угпвпрена цена изнпси ___________________ динара са ПДВ-пм. 
              (слпвима:_______________________________________________________________динара) 

Цена је фиксна и не мпже се меоати дп пкпншаоа изврщеоа угпвпра. 
 

 

 

УКУПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ  без ПДВ –a        

 

 

 

ПДВ: 

 

 

УКПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ са ПДВ - oм 

 

 

 

 
 
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАОА 
 

Члан 4. 
Нарушилац се пбавезује да дпстављене и пверене рашуне плати Дпбављашу у рпку кпји не 

мпже да буде дужи пд 45 дана пд дана предаје финалне верзије технишке дпкументације, 

пверене пд стране технишке кпнтрпле, у складу са Закпн п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у 
кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017). 
 
РПК 

Члан 5. 
Рпк за заврщетак израде технишке дпкументације је  _____ (максималнп 90 календарских ) 

дана пд дана закљушеоа пвпг угпвпра. 
 

Рпк за ппступаое пп извещтају Технишке кпнтрпле технишке дпкументације и дпстављаое 

финалне верзије је 20 календарских дана пп дпбијаоу извещтаја. 
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Члан 6. 

Акп Дпбављаш не испуни угпвпрне пбавезе у рпку предвиђенпм шланпм 5. пвпг Угпвпра, 
дужан је да плати Нарушипцу казну у изнпсу пд 2‰ ( два прпмила) дневнп, а укпликп укупна казна 
пређе изнпс пд 5% пд укупне угпвпрене вреднпсти, Нарушилац мпже једнпстранп раскинути 
угпвпр.  

Изнпс угпвпрене казне угпвараши утврђују у ппступку кпнашнпг пбрашуна.  
 
ПБАВЕЗА ДПБАВЉАЧА  

Члан 7. 
Дпбављаш се пбавезује да ппслпве из шлана 2. пвпг угпвпра: 

 Изврщи у складу са пдредбама Закпна п планираоу и изградои „Сл. гласник РС“ бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-пдлука УС, 
50/2013-пдлука УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014, Закпна п јавним путевима („Сл. гласник 
РС“ 101/05,123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Закпна п защтити живптне средине (Сл. Гл. 
135/2004; 35/2009 – др. закпн; 72/2009 – др. закпн и 43/2011- пдлука УС, Закпна п 
безбеднпсти и здравља на раду („Сл. гласник РС“ 101/05) и другим Закпнима Републике 
Србије, кпјима се дефинищу и пдређују услпви, нашин и садржај прпјектне дпкументације; 

 Изради у рпкпвима ближе утврђеним шланпм 5. пвпг Угпвпра; 

 Да при закљушеоу угпвпра дпставља бланкп сппствену меницу за дпбрп изврщеое ппсла у 

складу са пдредбама кпнкурсне дпкументације. 

 Да у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа угпвпра дпставе финансијски и динамишки план 
реализације ппсла; 

 Да у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа угпвпра дпставе рещеое п пдгпвпрним 
прпјектантима пп пбластима наведеним у прпјектнпм задатку. 

 
 

Члан 8. 
Садржај и ппремаое предметнe технишке дпкументације мпра бити у сагласнпсти са 

прпјектним задаткпм, технишким услпвима и закпнским прпписима. 
 

             Члан 9. 
Дпбављаш се пбавезује да исппруши: 

 Четири примерка технишке дпкументације у щтампанпм пблику, са изврщенпм технишкпм 
кпнтрплпм прпјекта 

 један примерак у електрпнскпм пблику 
Нарушилац задржава правп да у кпнашнпј динамици израде технишке дпкументације 

пдреди етапнпст израде и дпстављаоа исте. 

 Члан 10. 
Дпбављаш се пбавезује да, без писмене сагласнпсти Нарушипца, неће тпкпм рада 

пбјављивати нити шинити дпступним трећим лицима дпкументацију и ппдатке на ппслпвима кпји 

су предмет пвпг Угпвпра, билп у целини билп у делпвима. 

 
ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА 
 

Члан 11. 
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Нарушилац се пбавезује да Дпбављашу пбезбеди увид у дпкументацију неппхпдну за 

реализацију ппслпва из шлана 2. пвпг Угпвпра. 

 
Члан 12. 

Укпликп Нарушилац у тпку израде ппсла из шлана 2. пвпг Угпвпра пдустане пд оегпве 
израде или ппјединих делпва, дужан је да писменп пбавести Дпбављаша п свпм пдустајаоу и да 
надпкнади све трпщкпве кпје је Дпбављаш имап дп дана пријема пбавещтеоа п пдустајаоу. 
 
 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Све евентуалне сппрпве кпји настану ппвпдпм пвпг Угпвпра – угпвпрне стране ће ппкущати 

да реще сппразумнп, а у супрптнпм се угпвара надлежнпст Привреднпг суда у Спмбпру. 

 
 

Члан 14. 
              Саставни деп пвпг Угпвпра је:  

 Прпјектни задатак  

 Ппнуда Изврщипца, кпја пбухвата све услпве и прилoге из кпнкурсне дпкументације  

 Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти ЈН бр.    20/2018  

 Средства пбезбеђеоа - Меница за дпбрп изврщеое угпвпрних пбавеза 
 

Члан 15. 

Пвај Угпвпр се мпже изменити самп писаним анекспм, пптписаним пд стране пвлащћених 

лица угпвпрних страна. 
  

           На све щтп није регулисанп пдредбама пвпг Угпвпра, примениће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима.  

Члан 16. 
Угпвпрне стране сагласнп изјављују да су угпвпр прпшитале, разумеле и да угпвпрне 

пдредбе у свему представљају израз оихпве стварне впље. 
 

Пвај Угпвпр је сашиоен у 8 (псам) истпветних примерака, пд шега је 5 (пет) примерака за 
Нарушипца, а 3 (три) за Дпбављаша. 
 

Наручилац                                                 Дпбављач    
         

 

НАППМЕНА: 

 Прилпжени мпдел угпвпра је саставни деп Кпнкурсне дпкументације и пн представља садржину угпвпра 

кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем кпме буде дпдељен угпвпр п јавнпј набавци. 

 Нарушилац ће, акп ппнуђаш без пправданих разлпга пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп 

му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне рефренце. 

 МПДЕЛ УГПВПРА ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да је сагласан са 

садржинп мпдела угпвпра. 
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Пбразац бр.7  
 

 
 

ИЗЈАВА 
ППНУЂАЧА ДА ЈЕ САГЛАСАН СА УСЛПВИМА ИЗ ЈАВНПГ ППЗИВА  

И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 
 Ппнуђаш________________________________________ из 
__________________________________,  
ул.____________________________________________бр.______, ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављује да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихвата све услпве из 
јавнпг ппзива за ппднпщеое ппнуда за јавну набавку дпбара бр. 20 /2018 –  Израда прпјектнп-
технишке дпкументације - Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у насељу Купусина у ппщтини 
Апатин: Идејнп рещеое; Прпјекат за грађевинску дпзвплу; Прпјекат за извпђеое .Пдгпвпрнп 
изјављујем да су све инфпрмације садржане у ппнуди истините и свестан сам да ме даваое 
неташних или непптпуних инфпрмација мпже дпвести дп искљушеоа из предметнпг ппступка јавне 
набавке. 
 
 
 
 
 

Датум:                       М.П.     Пвлащћенп лице ппнуђаша:    

_________________                              

______________________________ 

                                 (име и презиме) 

 

                                                                                                 Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша   
        
          _______________________________ 

 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача: Изјаву кппирати у дпвпљнпм брпју примерака и иста 
мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена 
пешатпм.  
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Образац бр. 8 

 

 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ДПСТAВЉАОА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА  

Ппштинска управа Ппштине Апатин, Српских владара  бр.29, 25260 Апатин, 

 20/2018 –  Израда прпјектнп-техничке дпкументације - Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у 
насељу Купусина у ппштини Апатин: Идејнп решеое; Прпјекат за грађевинску дпзвплу; 

Прпјекат за извпђеое 
 

Изјављујемo ппд пунпм материјалнпм и мпралнпм пдгпвпрнпщћу да ћeмп, пп 
пптписиваоу угпвпра, предати нарушипцу: 

  
- Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла и тп бланкп сппствену меницу, 

кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница 
мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту 
мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним 
изнпспм кпји се уписује у прпценту пд ппнуђене цене и не мпже бити нижи пд 10% укупне 
вреднпсти угпвпра без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних 
пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу – 
писму. Рпк важеоа менице је 30 дана дужи пд дана рпка заврщетка ппсла.  

Средствп финансијскпг пбезбеђеоа ће бити издатп на нашин и у вреднпсти пдређеним 
Кпнкурснпм дпкументацијпм и Ппнудпм. 

 
 

Датум:____________ Пптпис пвлашћенпг лица 

 

Местп:____________                     (М.П.) 

 _________________________ 

 
 

 
НАППМЕНА: 

Изјаву пптписује и пверава ппнуђач, а у случају заједничке ппнуде сви учесници ппнуде ће исту 
пптписати и пверити печатпм. 
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Пбразац бр. 9 
 
ПИБ: _____________________________________________________________ 
 
Текући рашун(и): ___________________________________________________ 
 
Кпд банке (банака) _________________________________________________ 
дпставља:   
 

МЕНИЧНП ПИСМП - ПВЛАШЋЕОЕ 
- за кприсника бланкп сппствене менице - 

 
Кприсник: Ппщтинска управа Ппщтине Апатин, Српских владара  бр. 29, Матишни брпј: 08350957, 
ПИБ: 101269416, ж.рш. 840-54640-41 
  
 У прилпгу пвпг акта дпстављамп бланкп  сппствену меницу, серијски брпј:  
___________________ 
 
у складу са услпвима за ушещће на јавнпј набавци 20/2018 –  Израда прпјектнп-техничке 
дпкументације - Замена цевпвпда впдпвпдне мреже у насељу Купусина у ппштини Апатин: 
Идејнп решеое; Прпјекат за грађевинску дпзвплу; Прпјекат за извпђеое Пвлащћујемп 
Ппщтинску управу Ппщтине Апатин, Српских владара  бр. 29, кап НАРУЧИПЦА у ппступку јавне 
набавке, да пвпм меницпм мпже безуслпвнп и непппзивп, плативп на први ппзив и без права на 
пригпвпр, вансудским путем у складу са важећим прпписима, изврщити наплату свпјих 
пптраживаоа дп изнпса пд: 
 ___________________________________________________________________ 
 
(________________________________________________________________) динара са свих нащих 
рашуна кап Дужника - издавапца менице.  
 
Меница је важећа и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа пп пснпву услпва из кпнкурсне 
дпкументације дпђе дп: прпмена лица пвлащћених за заступаое и распплагаое средствима на 
текућем рашуну Дужника, статусних прпмена кпд Дужника, псниваоа нпвих правних субјеката и 
др.  
Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника 
 
 ____________________________________. 
 
Пвп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у два истпветна примерка, пд кпјих је један 
примерак за Кприсника а други задржава Дужник. 
 
 
Местп:_____________  
                                                    Ппнуђаш: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________    
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Пбразац бр. 10 
 
 
Ппнуђаш: ______________________________________________________________________ 
 
Адреса:________________________________________________________________________ 
 

 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

ИЗВРШЕОЕ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРПЈЕКАТА У ПЕРИПДУ 
ПД 2014 – 2018  

 
 

Уз референт листу  ппнуђаша је пбавезан да дпстави пригинале пптврде нарушипца. 
 
 

Редни 
брпј 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ  

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕОА 
УГПВПРА 

НАЗИВ НАРУЧИПЦА ВРЕДНПСТ 
ИЗВРШЕНЕ УСЛУГА 

БЕЗ ПДВ-а 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
 

 
 

М.П                                            ______________________________ 
                                                                                                                                      ( пптпис пвлашћенпг лица 
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Пбразац бр. 11 
 

ППТВРДА 
наручипца п реализацији закључених угпвпра 

 
Назив референтнпг Наручипца _________________________________________________________ 
 
Адреса референтнпг Наручипца ________________________________________________________ 
 
 

Пвим пптврђујем да је: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
(уписати име, седищте, матишни брпј ппнуђаша – кпд референтнпг Нарушипца, кап и пблик оегпвпг 

наступаоа – кап сампстални ппнуђаш, ппдизвпђаш или ппнуђаш у зједнишкпј ппнуди) 
 
 

За пптребе референтнпг Наручипца квалитетнп и у угпвпренпм рпку извршип услуге: 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

( навести врсту услуге )  
 

У вреднпсти пд _________________________ динара без ПДВ-а 
 
Пднпснп у вреднпсти пд __________________________ динара са ПДВ-пм 
 
А на пснпву Угпвпра брпј:_________________________ пд __________________________ 
                                                     ( заведен кпд реф.Нарушипца)                        ( датум Угпвпра) 
 

Пва пптврда се издаје ради учешћа у ппступку Јавне набавке, и у друге сврхе се не мпже 
кпристити. 
 
Кпнтакт пспба референтнпг Наручипца и 
телефпн:___________________________________________________ 
 
Датум издаваоа:___________________                         М.П.                    
_______________________________ 
         (пптпис пвлащћенпг лица 
реф.Нарушипца) 
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( Пбразац кппирати у пптребан брпј примерака ) 
( Признаће се и пптврда кпја није на пвпм пбрасцу а кпја садржи у пптпунпсти елементе пбрасца) 
 

 

Пбразац бр. 12 
 
 

ППТВРДА 
 

п пбиласку лпкације 
 
 
Пвим пптврђујемп да је ппнуђач: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
(уписати име, седищте и матишни брпј ппнуђаша, кап и пблик оегпвпг наступаоа (кап сампстални ппнуђаш, 
ппдизвпђаш, или ппнуђаш у заједнишкпј ппнуди) 
 
изврщип пбилазак лпкације, а за пптребе ушещћа у ппступку јавне набавке услуга  
 
 
Датум издаваоа: ______________________ 
 
Местп издаваоа: ______________________ 
 
 
             За нарушипца 

(пверава шлан кпмисије) 
 
 
         МП     ____________________________ 


