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1 
 

  

  

 На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац 2 врши измену Конкурсне 

документације број 269/2-18 од 06.09.2018.године, како следи: 

 1. На страни 21 Конкурсне документације у обрасцу 2 – Образац понуде,  

под тачком 4) која се односи на гарантни рок изведених радова, наведено је да 

гарантни рок не може бити краћи од 2 године, што представља техничку грешку 

приликом израде конкурсне документације. Гарантни рок треба да износи 

минимум 3 године како је наведено у конкурсној документацији на страни 10 под 

тачком 5.12 Гарантни рок и на страни 28 у члану 10. модела уговора. 

 

Прилог:  

- Исправљени Образац 2 конкурсне документације 

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 
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ОБРАЗАЦ  2. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Дајем понуду  број ___ од ________за радове - Изградња бране на 

Сврљишком Тимоку, ЈН  бр. 404/1-47/2018-02                                     
 1) Да квалитетно извршим све радове у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
а) самостално                   б)са подизвођачем  ц) заједничка понуда                 

 

  А) Општи подаци о понуђачу/овлашћеном члану групе: 
   Назив понуђача: 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Адреса понуђача: 
   _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Матични број понуђача: 
   ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Овлашћено лице: 

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Име особе за контакт: 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Tелефон: 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Телефакс: 

   _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   Број рачуна понуђача и назив банке: 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Б) Подаци о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/подизвођачима): 
Подизвођач: _____________________________________________________ 
Адреса и седиште подизвођача: _____________________________________ 
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________ 
Овлашћено лице: ______________________________________ 
Број телефона: ______________________, e-mail: ________________________________ 
Број рачуна:___________________________________________ 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бути поверен подизвођачу износи _____% 
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ______________________________ 
 
Подизвођач: _____________________________________________________ 
Адреса и седиште подизвођача: _____________________________________ 
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________ 
Овлашћено лице: ______________________________________ 
Број телефона: ______________________, e-mail: ________________________________ 
Број рачуна:___________________________________________ 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бути поверен подизвођачу износи _____% 
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ______________________________ 
 
Подизвођач: _____________________________________________________ 
Адреса и седиште подизвођача: _____________________________________ 
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________ 
Овлашћено лице: ______________________________________ 
Број телефона: ______________________, e-mail: ________________________________ 
Број рачуна:___________________________________________ 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бути поверен подизвођачу износи _____% 
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ______________________________ 
Напомена: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, 
не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем 
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броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима 
(збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. 
 
В) Подаци о осталим члановима групе у заједничкој понуди (уколико се подноси 
заједничка понуда): 
Назив члана групе: _______________________________________ 
Адреса и седиште члана групе: ________________________________________ 
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________ 
Овлашћено лице: ______________________________________ 
Особа за контакт: ______________________________________ 
Број телефона: _________________Телефакс: _______________, e-mail: _________________ 
Број рачуна:___________________________________________ 
 
Назив члана групе: _______________________________________ 
Адреса и седиште члана групе: ________________________________________ 
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________ 
Овлашћено лице: ______________________________________ 
Особа за контакт: ______________________________________ 
Број телефона: _________________Телефакс: _______________, e-mail: _________________ 
Број рачуна:___________________________________________ 
 
Назив члана групе: _______________________________________ 
Адреса и седиште члана групе: ________________________________________ 
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________ 
Овлашћено лице: ______________________________________ 
Особа за контакт: ______________________________________ 
Број телефона: _________________Телефакс: _______________, e-mail: _________________ 
Број рачуна:___________________________________________ 

  
 2) Цена радова: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

  
3) Рок за завршетак радoва је _____ радних дана (не дуже од 180 дана од дана 

увођења у посао). 
 

 4) Гарантни рок за све радове: ___(_______) година, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 3 године)                            
         
 5) Важност понуде износи ____  ( _____________________)  од дана отварања 
понуда. ( не краћи од 30 дана ).                              словима 
  
 6) Начин плаћања: као у моделу уговора. 
 

                          иМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 Датум:    _______________                  ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      М.П.  ____________________________________  
 


