
 

 

 

 

Република Србија 

ОСНОВНИ СУД ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

IV Су 22 57/19 

05.09.2019 године 

Петровац на Млави 

 

 

 

На основу чл. 54 ст. 12 и чл. 63 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку врши следећу измену и допуну 

конкурсне документације у поступку под бројем 4 Су 22 57/19 дана 05.09.2019 године 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 1 

 

На страни 1. конкусрне документације у наслову јавне набавке услуге врши се 

измена наслова јавне набавке мале вредности на начин што уместо речи „ Израда пројекта 

за реновирање спољне фасаде, замену постојеће столарије и изградњу новог крова на 

згради Основног суда у Петровцу на Млави“ НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ ГЛАСИ: 

„Пројекат санације и рестаруације фасаде и фасадне столарије и санације и 

реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави.“  

 

ИЗМЕНА БРОЈ 2 

 

На страни 2. конкурсне документације у наслову, након речи „ припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку- израда пројекта за реновирање 

спољне фасаде, замену постојеће столарије и изградњу новог крова на згради Основног 

суда у Петровцу на Млави“ НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ ГЛАСИ „Пројекат санације и 

рестаруације фасаде и фасадне столарије и санације и реконструкције крова на згради 

Основног суда у Петровцу на Млави.“ 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 3 

 

На страни 3., поглавље 1. тачка 3 „Предмет јавне набавке“ конкурсне 

документације уместо речи „Израда пројекта за реновирање спољне фасаде, замене 

постојеће столарије и изградње новог крова на згради Основног суда у Петровцу на 

Млави“ НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ ГЛАСИ „Пројекат санације и рестаруације фасаде 

и фасадне столарије и санације и реконструкције крова на згради Основног суда у 

Петровцу на Млави“ 

 

 

 



ИЗМЕНА БРОЈ 4 

 

На страни 3., поглавље 2 тачка 1 „предмет јавне набавке“ конкурсне документације 

уместо речи „Израда пројекно техинчке документације за реновирање спољне фасаде, 

замене постојеће столарије и изградње новог крова на згради Основног суда у Петровцу на 

Млави“ НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ ГЛАСИ „Пројекат санације и рестаруације фасаде 

и фасадне столарије и санације и реконструкције крова на згради Основног суда у 

Петровцу на Млави“ 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 5 

 

 

На страни 4. Конкурсне документације у наслову уместо речи: „ Пројекти задатак 

за израду пројектно техничке документације за израду фасадне облоге, замене постојеће 

столарије и комплетну замену крова на објекту зграде Основног суда у Петровцу на 

Млави“ НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ ГЛАСИ: „Пројектни задатак за израду пројекно 

техинчке документације за санацију и рестаруацију фасаде и фасадне столарије и санацију 

и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави.“ 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 6 

 

На страни 4. Конкурсне документације након речи „врста услуге:“ уместо речи 

„Израда пројекно техинчке документације за реновирање спољне фасаде, замене постојеће 

столарије и изградње новог крова“ НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ ГЛАСИ „Пројекат 

санације и рестаруације фасаде и фасадне столарије и санације и реконструкције крова на 

згради Основног суда у Петровцу на Млави.“ 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 7 

 

На страни 4. Конкурсне документације након речи „пројектно техничку 

документацију“ уместо речи „за реновирање спољне фасаде, за замене постојеће столарије 

на објекту зграде Основног суда у Петровцу на Млави и изградњи новог крова на истој 

згради“ НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ ГЛАСИ „ за  санацију и рестаруацију фасаде и 

фасадне столарије и санацију и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу 

на Млави.“ 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 8 

 

На страни 5. конкурсне документације пасус који гласи „ Уколико се Елаборатом 

енегерске ефикасности предвиђа изграда термо изолације, потребно је предвидети 

постављање термоизолационе у складу са Елаборатом енергетске ефикасности. 

Постављање термоизолације не сме да мења облик изглкеда фасаде.“ СЕ БРИШЕ. 

 

 



ИЗМЕНА БРОЈ 9 

 

На страни 5. Конкурсне документације два последња пасуса која гласе „Пројектом 

предвидети радове на снимању стања постојеће фасаде и подконструкције и оцени њене 

употребљивости, израду идејног архитектонског решења за израду нове фасадне облоге са 

ликовним елементима неопходним за сагледавање коначног изгледа (на идејно решење по 

извршеној презентацији наручилац даје сагласност на предложено решење), израда 

пројекта нове подконструкције или прилагођавање постојеће подконструкције новој 

фасадној облози, израда свих детаља неопходних за извођење радова, радове на 

демонтажи постојеће фасадне облоге и радове на изради нове фасадне облоге на објекту 

зграде општине Петровац на Млави. 

Пројектом предвидети радове на снимању стања постојеће кровне конструкције и 

оцену њене употребљивости, израду идејног архитектонског решења за израду комплетне 

нове кровне конструкције,  израда свих детаља неопходних за извођење радова, радове на 

демонтажи постојеће кровне конструкције и радове на изради нове кровне конструкције 

на објекту зграде Основног суда у Петровцу на Млави.“ 

 

 НАКОН ИЗВРШЕНЕ ПРОМЕНЕ ГЛАСЕ 

 

 „ Пројектом обухватити радове који се односе на санацију фасада у складу са 

изворним –оригиналним ликовно обликованим својствима архитектонског корпуса 

објекта. Фасада објекта је богата вученом и ливеном декоративном пластиком, коју је 

неопходно санирати у складу са добро очуваним деловима декоративне фасадне пластике. 

Неопходно је извршити архитектонско-техничко снимање постојећег стања фасада и 

детаља архитектонске пластике.  

 

Пројектом предвидети замену свих дотрајалих делова кровне конструкције новим, 

израђеним од стог материјала. Планирати премазивање дрвене конструкције заштитним 

средствима по пропису, као и подашчавања кровне конструкције и постављање свих 

потребних изолационих слојева. Препокривање извршити истом врстом кровног 

покривача.“ 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 10 

 

На страни 6. конкурсне документације наслов „ Замена одлука“ СЕ БРИШЕ. 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 11 

 

 

На страни 6. Конкурсне докуемнтације, пасус 3.  у делу где је наведено шта треба 

да садржи пројекнтно техничка документација уместо речи: „Пројектно техничка 

документација треба да садржи:  

1) Идејни  пројекат за  израду фасадне облоге, замену постојеће столарије и замену 

постојећег крова новом кровном конструкцијом на објекту зграде Основног суда у  

Петровцу на Млави (пројекат демонтаже постојеће фасаде, израда идејног архитектонског 



решења за израду нове фасадне облоге са ликовним елементима неопходним за 

сагледавање коначног изгледа, пројекат нове подконструкције или пројекат 

прилагођавања постојеће подконструкције новој фасадној облози, израда свих детаља 

неопходних за извођење радова 

2) Извештај о техничкој контроли пројекта  

3) Елаборат енергетске ефикасности  Пројектно техничка документација“  

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ПРОМЕНЕ ГЛАСИ  

 

„ Пројектно техничка документација треба да садржи:  

 

1) Идејни пројекат санације и рестаурације фасаде и фасадне столарије и санације и 

реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави (ИДП): Општа 

документација (правна документација); архитектонско грађевински део (  услови, 

општи подаци о културном добру, конструкција архитектонских делова, опис 

постојећег стања, технички опис радова, предмер и предрачун радова и 

фотодокументација); Графичка документација ( постојеће и планирано стање: 

основе, пресеци, фасаде, детањи вучене пластике у Р 1:50, Р 1:10 и Р 1:1). 

2) Извештај и техничкој контроли 

3) Елаборат енергетске ефикасности 

4) Пројекат за извођење радова (ПЗИ) на санацији и рестаурацији фасаде столарије и 

санације и реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави.“ 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 12 

 

 На страни 6. Конкурсне документације, након става бр.5 ДОДАЈЕ СЕ НОВ СТАВ 

који гласи: „Потребно је да понуђач прибави Услове надлежне службе за заштиту за 

узраду пројектне документације, као и сагласност на исту“. 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 13 

 

На страни 6. Конкурсне документације, пасус број 6 који гласи „Извођач радова је 

обавезан да по окончању, а пре примопредаје рада да уколни сав шут и изврши чишћење“  

СЕ БРИШЕ. 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 14 

 

На страни 10. Конкурсне документације, Изјава понуђача о испуњавању услова из 

чл. 75 Закона у поступка јавне набавке мале вредности у пасусу број 3 уместо речи „У 

поступку јавне набавке – Израда пројекта за реновирање спољне фасаде зграде, замену 

постојеће столарије и комплетне замене крова на  згради Основног суда у  Петровцу на 

Млави  број 4Су 22 57/19  – за реновирање спољне фасаде зграде, замену постојеће 

столарије и комплетне замене крова на  згради Основног суда у  Петровцу на Млави  ,  

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то:“  



 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ПРОМЕНЕ ГЛАСИ 

 

 „У поступку јавне набавке – Израда пројекта за санацију и рестаруацију фасаде и 

фасадне столарије и санације и рекнструкције крована згради Основног суда у Петровцу 

на Млави  број 4Су 22 57/19  –  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:“ 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 15 

 

 

На страни 12. Конкурсне документације, Изјава подизвођача о испуњавању услова 

из чл. 75 Закона у поступка јавне набавке мале вредности у пасусу број 3. уместо речи „У 

поступку јавне набавке – Израда пројекта за реновирање спољне фасаде зграде, замену 

постојеће столарије и комплетне замене крова на  згради Основног суда у  Петровцу на 

Млави  број 4Су 22 57/19,     испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:“  

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ПРОМЕНЕ ГЛАСИ 

 

 „У поступку јавне набавке – Израда пројекта за санацију и рестаурацију фасаде и 

фасадне столарије и санацију и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу 

на Млави  број 4Су 22 57/19,  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:“ 

 

 ИЗМЕНА БРОЈ 16 

 

                  На страни  22. Конкурсне документације , Образац понуде у уводу уместо речи 

„Понуда бр ________________ од __________________ за израду пројекта  за реновирање 

спољне фасаде, замену постојеће столарије и изградњу новог крова на згради Основног 

суда у  Петровцу на Млави ЈН број 4Су 22  57/19.“  

 

                НАКОН ИЗВРШЕНЕ ПРОМЕНЕ ГЛАСИ  

 

            „Понуда бр ________________ од __________________ за израду пројекта  за 

санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију и реконструкцију крова на 

згради Основног суда у Петровцу на Млави  ЈН број 4Су 22  57/19.“ 

 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 17 

 

На страни 25. Конкурсне документације, опис предмета набавке уместо речи „ 

Израда пројекта  за реновирање спољне фасаде, замену постојеће столарије и изградњу 

новог крова на згради Основног суда у  Петровцу на Млави“  



 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ПРОМЕНЕ ГЛАСИ  

 

„Израда пројекта  за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију 

и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави“ 

 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 18 

 

На страни 26. Конкурсне документације , образац структуре цене са упуством како 

да се попуни у уводу и у табели ( код број 1.) уместо  речи      „ Израда пројекта  за 

реновирање спољне фасаде, замену постојеће столарије и изградњу новог крова на згради 

Основног суда у  Петровцу на Млави 4Су 22  57/19“  

 

НАКОН ИЗВРШЕНИХ ПРОМЕНА ГЛАСИ  

 

 

„Израда пројекта  за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију 

и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави“ 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 19 

 

На страни 27. Конкурсне документације , изјава о достављању менице и меничног 

овлашћења за добро извршење посла уместо  речи  „ Израда пројекта  за реновирање 

спољне фасаде, замену постојеће столарије и изградњу новог крова на згради Основног 

суда у  Петровцу на Млави“  

 

НАКОН ИЗВРШЕНИХ ПРОМЕНА ГЛАСИ  

 

 

„Израда пројекта  за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију 

и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави“ 

 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 20  

 

На страни 28. Конкурсне документације , модел уговора у наслову  уместо  речи „ 

Израда пројекта  за израду спољне фасаде, замену постојеће столарије и изградњу новог 

крова на згради Основног суда у  Петровцу на Млави“  

 

НАКОН ИЗВРШЕНИХ ПРОМЕНА ГЛАСИ  

 

 



„Израда пројекта  за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију 

и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави“ 

 

 

 ИЗМЕНА БРОЈ 21 

 

На страни 28. Конкурсне документације, модел уговора чл. 1. ст. 1 уместо речи „ 

Предмет  уговора  је  Израда пројекта за реновирање спољне фасаде, замену постојеће 

столарије и изградњу новог крова на згради Основног суда у  Петровцу на Млави  : 

 

Пројектно техничка документација треба да садржи:  

 

1) Идејни  пројекат за  израду фасадне облоге, замену постојеће столарије и замену 

постојећег крова новом кровном конструкцијом на објекту зграде Основног суда у  

Петровцу на Млави (пројекат демонтаже постојеће фасаде, израда идејног архитектонског 

решења за израду нове фасадне облоге са ликовним елементима неопходним за 

сагледавање коначног изгледа, пројекат нове подконструкције или пројекат 

прилагођавања постојеће подконструкције новој фасадној облози, израда свих детаља 

неопходних за извођење радова) 

2) Извештај о техничкој контроли пројекта  

3) Елаборат енергетске ефикасности  Пројектно техничка документација“  

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ПРОМЕНЕ ГЛАСИ  

 

„ Предмет уговора је израда пројекта  за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне 

столарије и санацију и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на 

Млави 

 

            Пројектно техничка документација треба да садржи:  

 

1) Идејни пројекат санације и рестаурације фасаде и фасадне столарије и санације и 

реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави (ИДП): Општа 

документација (правна документација); архитектонско грађевински део (  услови, 

општи подаци о културном добру, конструкција архитектонских делова, опис 

постојећег стања, технички опис радова, предмер и предрачун радова и 

фотодокументација); Графичка документација ( постојеће и планирано стање: 

основе, пресеци, фасаде, детањи вучене пластике у Р 1:50, Р 1:10 и Р 1:1). 

2) Извештај и техничкој контроли 

3) Елаборат енергетске ефикасности 

4) Пројекат за извођење радова (ПЗИ) на санацији и рестаурацији фасаде столарије и 

санације и реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави.“ 

 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 22 

  



На страни 33. Конкурсне документације , потврда о извршеном обиласку локације, 

у напомени   уместо  речи „ Израда пројектотехничке документације за реновирање 

спољне фасаде, замену постојеће столарије и изградњу новог крова на згради Основног 

суда у  Петровцу на Млави 4Су 22  57/19 и у друге сврхе се не може користити“  

 

НАКОН ИЗВРШЕНИХ ПРОМЕНА ГЛАСИ  

 

 

„Израда пројекта  за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију 

и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави 4Су 22  57/19, и у 

друге сврхе се не може користити“ 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 23 

 

 На страни 34. Конкурсне документације , Изјава о независној понуди уместо  

речи „ Израда пројектотехничке документације за реновирање спољне фасаде, замену 

постојеће столарије и изградњу новог крова на згради Основног суда у  Петровцу на 

Млави 4Су 22  57/19, поднео независно без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима“  

 

НАКОН ИЗВРШЕНИХ ПРОМЕНА ГЛАСИ  

 

„Израда пројекта  за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију 

и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави 4Су 22  57/19, 

поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.“ 

 

 

ИЗМЕНА БРОЈ 24 

 

На страни 35. Конкурсне документације , Овлашћење представника понуђача 

уместо  речи „ Израда реновирање спољне фасаде, замену постојеће столарије и изградњу 

новог крова на згради Основног суда у  Петровцу на Млави 4Су 22  57/19, а према 

техничкој спецификацији јавне набавке који је саставни део конкурсне документације “  

 

НАКОН ИЗВРШЕНИХ ПРОМЕНА ГЛАСИ  

 

„Израда пројекта  за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију 

и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави 4Су 22  57/19, а 

према техничкој спецификацији јавне набавке који је саставни део конкурсне 

документације.“ 

 

У ПРЕОСТАЛОМ ДЕЛУ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОСТАЈЕ 

НЕИЗМЕЊЕНА. 

 

 

НАКОН ИЗВРШЕНИХ ПРОМЕНА, ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗГЛЕДА ОВАКО: 



 

 

 

 
    

 
 

Република Србија  

ОСНОВНИ СУД У ПETРОВЦУ НА МЛАВИ  

 4 Су-22 57/19 

 Дана 03.09.2019 године  

 Петровац на Млави 

 

 

  

Основни суд у Петровцу на Млави 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 

 

Пројекат санације и рестаурације фасаде и фасадне столарије и санације 

и реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави 

-поступак јавне набавке мале вредности- 

 

 

 

 

 

 

 

 БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
4 Су-22 57/19 

 

септембар 2019 године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 16/2015 

и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4 Су-22 

57/19 од 02.09.2019 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4 Су-22 

57/19 од 02.09.2019 године припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку – Пројекат санације и рестаруације фасаде и фасадне столарије и 

санације и реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави. 

 4 Су-22 57/19 

 

 Конкурсна документација садржи: 

Поглав

ље 

Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова 

7 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VI Образац понуде 22 

VII  Образац структуре цена са упуством како да се попуни 26 

VIII Изјава о достављању менице и меничног овлашћењe за добро извршење посла 27 

IX Модел уговора  28 

X Образац трошкова припреме понуде 32 

XI Потврда о извршеном обиласку локације 33 

 

 

 

 

 

 

2 



XII Изјава о независној понуди 34 

XIII Овлашћење представника понуђача 35 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

    Наручилац:                          Основни суд Петровац на Млави 

    Адреса:                                 ул. Српских владара 159, 12300 Петровац на Млави  

    Интернет страница:             www.osnovnisudpetrovacnamlavi.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи јавна набавка мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 4Су 22  57/19  је – Израда пројекта санације и рестаруације 

фасаде и фасадне столарије и санације и реконструкције крова на згради Основног суда у 

Петровцу на Млави.  

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Врста поступка: Јавне набавке мале вредности 

 

6. Контакт (лице или служба)  

 

Лице за контакт: судијски помоћник Мита Митић  

 

 Е - маил адреса: uprava@pt.os.sud.rs 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке 4Су 22 57/19 су – Пројекат санације и рестаруације фасаде и 

фасадне столарије и санације и реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу 

на Млави 
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Основног суда у  Петровцу на Млави, у општем речнику набавке означена под ознаком:  

71320000 – услуге техничког пројектовања. 

 

2.Партије 

 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ ФАСАДЕ И ФАСАДНЕ 

СТОЛАРИЈЕ И САНАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВА НА ЗГРАДИ 

ОСНОВНОГ СУДА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ  

 

 

Општи подаци: 

Објекат:                            Зграда Основног суда у Петровцу на Млави 

 

Локација:                          к.п.бр. 405 К.О. Петровац 

 

Врста услуге:  Пројекат санације и рестаруације фасаде и фасадне столарије и санације и 

реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави. 

.  

 

За потребе Основног суда у Петровцу на Млави израдити пројектно техничку 

документацију за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санације и 

реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави. 

 

У циљу повећања енергетске ефикасности потребно је предвидети  замену дела 

постојеће фасадне столарије другом дрвеном столаријом беле боје. 

Планирани радови подразумевају пажљиво уклањање старе столарије и квалитетну 

уградњу нових столарских елемената беле боје. 

 

Планирани радови подразумевају пажљиво уклањање старе столарије и квалитетну 

уградњу нових столарских елемената беле боје. 

 

Део постојеће фасадне столарије услед дотрајалости мења се новом дрвеном 

столаријом беле боје. Приликом извођења ових радова на замени столарије, не врше се 

измене 
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конструктивних елемената објекта, садржај распоред и намена просторија, као ни 

постојећих инсталација у објекту. 

 

Планирани радови подразумевају пажљиво уклањање старе  столарије и квалитетну 

уградњу нових елемената. 

 

Сви радови морају се извести у свему према важећим прописима, нацртима, детаљима, 

квалитетно и стручно са потребном квалификованом радном снагом и под стручним 

надзором. 

 

 Употребити квалитетне и атестиране материјале у комплету са свим потребним помоћним 

и спољним материјалима.Окови и механизми који се уграђују треба да су квалитетни и 

атестирани. 

 

Планирани начин извођења радова је: монтажа на лицу места претходно израђених 

дрвених елемената по мери места уградње узетим на лицу места пре израде, уз примену 

стандардне опреме, алата и механизације. 

 

Профили за израду столарије треба да задовољавају све прописане домаће и Европске 

стандарде квалитета и постојаности (противпожарне услове, на  ударе, хемијска средства, 

да имају потребна топлотна и звучна изолациона својства и др.) 

 

БРИШЕ СЕ 

 

Пројектом обухватити радове који се односе на санацију фасада у складу са изворним –

оригиналним ликовно обликованим својствима архитектонског корпуса објекта. Фасада 

објекта је богата вученом и ливеном декоративном пластиком, коју је неопходно санирати 

у складу са добро очуваним деловима декоративне фасадне пластике. Неопходно је 

извршити архитектонско-техничко снимање постојећег стања фасада и детаља 

архитектонске пластике.  

 

Пројектом предвидети замену свих дотрајалих делова кровне конструкције новим, 

израђеним од истог материјала. Планирати премазивање дрвене конструкције заштитним 

средствима по пропису, као и подашчавања кровне конструкције и постављање свих 

потребних изолационих слојева. Препокривање извршити истом врстом кровног 

покривача. 
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НАСЛОВ-БРИШЕ СЕ 

 

На објекту предвидети комплетну замену олучних вертикала и хоризонтала ради одвода 

атмосферских вода са кровних површина. 

 

Пројекатну документацију радити у свему према Закону о планирању и изградњи, 

техничким нормативима и правилима струке. 

 

 Пројектно техничка документација треба да садржи:  

 

1) Идејни пројекат санације и рестаурације фасаде и фасадне столарије и санације и 

реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави (ИДП): Општа 

документација (правна документација); архитектонско грађевински део (  услови, 

општи подаци о културном добру, конструкција архитектонских делова, опис 

постојећег стања, технички опис радова, предмер и предрачун радова и 

фотодокументација); Графичка документација ( постојеће и планирано стање: 

основе, пресеци, фасаде, детањи вучене пластике у Р 1:50, Р 1:10 и Р 1:1). 

2) Извештај и техничкој контроли 

 

3) Елаборат енергетске ефикасности 

 

4) Пројекат за извођење радова (ПЗИ) на санацији и рестаурацији фасаде столарије и 

санације и реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави.“ 

 

Понуђач је дужан да пре достављања понуде изврши увид на лицу места, обиђе локацију- 

објекат за који се ради пројектно техничка документација, како би обезбедио све 

неопходне информације потребне за израду понуде. Трошкове обиласка, као и трошкове 

обезбеђења скеле ради дефектаже стања фасаде ( уколико понуђач процени да му је скела 

неопходна) сноси понуђач. 

 

Представник понуђача је дужан да пре почетка вршења увида, представнику наручиоца 

достави уредно писано овлашћење за вршење увида, потписано од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверено печатом. Представник понуђача који је извршио обилазак 

локације – објекта дужан је да по извршеном обиласку лица места, потпише и печатом 

овери одговарајућу изјаву код представника наручиоца. 

 

Потребно је да понуђач прибави Услове надлежне службе за заштиту за узраду пројектне 

документације, као и сагласност на исту. 

  

БРИШЕ СЕ 

 

Обилазак локације је обавезан и исти се може извршити дана 10.09.2019 године, у 

времену од 10,00 до 12,00 часова. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

                                                      ИЗЈАВА 

                                                   ПОНУЂАЧА 

 
 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу  са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном  и

 кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 
 

И З Ј А В А 
 

Понуђач    
 

[навести назив понуђача] 
 
 

У поступку јавне набавке – Израда пројекта за санацију и рестаруацију фасаде и фасадне 

столарије и санације и реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на 

Млави  број 4Су 22 57/19  –  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући 

регистар; 
 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 
 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 
 

 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
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ИЗЈАВА 

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу  са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном  и

 кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
Подизвођач   

 

[навести назив подизвођача] 
 
У поступку јавне набавке – Израда пројекта за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне 

столарије и санацију и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на 

Млави  број 4Су 22 57/19,  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понудe. 

 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 

Место:   Подизвођач: 
 

Датум: _____________                        М.П 

 

                                                                     

                                          

 

 

 

 

 

                                                                       



                                                                      



 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за израду пројекта за санацију и 

рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију и реконструкцију крова на згради 

Основног суда у Петровцу на Млави  број 4Су 22 57/19,   

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговорa 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Израда пројекта за санацију и рестаурацију 

фасаде и фасадне столарије и санацију и реконструкцију крова на згради Основног 

суда у Петровцу на Млави   

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок важења понуде  

 

_______ дана (минимум 30 дана, од дана 

јавног отварања понуда)  

 
Рок  за  израду  (максимално 60) дана од склапања 

уговора са обрађивачем) 
 

 

________ дана  

 

 

 

          Датум                                                  М. П.              Понуђач     

______________________        ___________________________ 

 
Напомене:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 

 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 

сваку партију посебно 
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VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

 

За јавну набавку мале вредности – израда пројекта за санацију и рестаурацију фасаде и 

фасадне столарије и санацију и реконструкцију крова на згради Основног суда у 

Петровцу на Млави 4Су 22 57/19. 
 
 

 
Предмет ЈН 

Коли 

чина 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 

Укупан 

износ 
ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3+5) 

Израда пројекта за 

реновирање спољне 

фасаде, замену постојеће 

столарије и изградњу новог 

крова на згради Основног 

суда у  Петровцу на Млави 

 

 
 

1 

    

 

 

Упутство  за  попуњавање  обрасца  структуре     цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на 

следећи начин: 

  у колони 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а; 

  у колони 4. уписати колико износи % ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; 
  у колони 5. уписати укупан износ ПДВ-а. за тражени предмет јавне набавке; 

  у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке . 
 
 

 

Датум:  ____________                          М.П.                                             

_______________________                                                                    

                                                                                                               потпис овлашћеног лица 

 
    НАПОМЕНА: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 
 

Свака ставка из структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда ћe бити одбијена  

као неприхватљива  
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VIII  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

 

 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ће мо Наручиоцу, уколико нам се додели 

уговор за јавну набавку – израда пројекта за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне 

столарије и санацију и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на 

Млави 4Су 22 57/19 на дан закључења уговора доставити бланко соло меницу 

прописано потписану и оверену, са копијом картона депонованих потписа, доказом о 

регистрацији код Народне банке Србије и меничним овлашћењем за добро извршење 

посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са 

клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важности 30 дана 

дужим од рока за коначно извршење посла, као средство финансијког обезбеђења за 

своје уговорне обавезе. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_________________________        ___________________________ 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или 

са подизвођачима. 

Уколико понуђач наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 

овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе 
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IX   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  

 

Израда пројекта за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и 

санацију и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави  

 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

ОСНОВНИ СУД ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ; адреса: Српских владара 159 , 12300 

Петровац на Млави, телефон. 012/331-260, ПИБ 108341778, матични број: 17865609,  

рачун број: 840-0000000001620-21 кога заступа, ВФ Председник суда Бане Марковић ( 

у даљем тексту Наручилац)  

и 

_______________________________________, са седиштем у ____________________, 

улица _______________________, ПИБ: ________________, Матични број: 

________________, Број рачуна:__________________________ Назив банке: 

_____________________, кога заступа _________________________(у даљем тексту: 

Извођач радова), 

 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

 
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи) 

 

 

Ч л а н  1. 

 
 

Предмет уговора је израда пројекта  за санацију и рестаурацију фасаде и 

фасадне столарије и санацију и реконструкцију крова на згради Основног суда у 

Петровцу на Млави: 
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            Пројектно техничка документација треба да садржи:  

 

1) Идејни пројекат санације и рестаурације фасаде и фасадне столарије и санације 

и реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави (ИДП): 

Општа документација (правна документација); архитектонско грађевински део (  

услови, општи подаци о културном добру, конструкција архитектонских делова, 

опис постојећег стања, технички опис радова, предмер и предрачун радова и 

фотодокументација); Графичка документација ( постојеће и планирано стање: 

основе, пресеци, фасаде, детањи вучене пластике у Р 1:50, Р 1:10 и Р 1:1). 

2) Извештај и техничкој контроли, 

3) Елаборат енергетске ефикасности, 

4) Пројекат за извођење радова (ПЗИ) на санацији и рестаурацији фасаде столарије 

и санације и реконструкције крова на згради Основног суда у Петровцу на 

Млави.“ 

 

 

Пројекте из става 1. овог члана  испоручити Инвеститору у 4 истоветна 

штампана и повезана примерка формата А4 и у електронском облику на 2 CD-a. 

 
 

                                                                       Ч л а н 2. 
 

Цена за израду пројеката и испоруку документације из члана 1. овог 

уговора је                                динара без ПДВ-а, односно                                   динара са 

ПДВ-ом. 
 

Цене су фиксне и не могу се мењати. 

 

 

Ч л а н  3. 
 

Пројектант се обавезује да услуге  из члана 1. овог Уговора изврши у свему 

под условима из конкурсне документације, прихваћене понуде и пројектним 

задатком. 
 

Уколико Пројектант не изврши или неквалитетно изврши услугу из овог 

Уговора, одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 

 

 

                                                                     Ч л а н  4. 

 

Рок  за  извршење  услуге  из  члана  1.  од  стране  Пројектанта  је                        

__________календарских дана од дана закључења овог уговора. 
 

Ако  Извршилац  услуге-пројектант  закасни  са  извршењем  уговорених  

обавеза, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу казну у износу од  1 

% (процента) од укупне вредности уговорене услуге. 
29 



 

Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става Пројектант 

плаћа 

Наручиоцу може да износи највише до 5 % 

уговорене цене. 
 

Ч л а н  5. 
 

Наручилац се обавезује да изврши плаћање за извршену услугу на следећи 

начин: 
 
-100% уговорене вредности услуге на основу испостављене фактуре за извршене 

услуге – у року до 45 дана, а  по   пријему позитивног извештаја о техничкој 

контроли, на текући рачун Пројектанта бр.                                               код                                                  

банке. 
 

Ч л а н  6. 

 
 

Добављач се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла, 

приликом потписивања уговора, преда Наручиоцу оригинал сопствену бланко 

меницу, са клаузулом 

„без протеста“, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона и 

оригиналима овлашћења за попуну менице , у износу 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење 

посла. 

Наведена гаранција из става 1.  овог члана, мора бити неопозива, безусловна и 

платива на први позив, без права приговора. 

 

Ч л а н  7. 

 

 

Пројектант се обавезује да све образложене примедбе Наручиоца отклони у 

року не дужем од 7 календарских дана од дана пријема налога. 
 

Уколико Пројектант у року из става 1. овог члана, не отклони оправдане 

примедбе Наручиоца, Наручилац задржава право да отклањање недостатака повери 

другом понуђачу, а на терет Пројектанта. 

 

 

                                                        Ч л а н  8. 

 
 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно. 
 

Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, 

уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 
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Ч л а н  9. 

 
 

Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим 

потписима, a ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 
 

           Ч л а н  10. 

 
 

Овај уговор  је  сачињен  у шест  (шест) истоветна примерка, од  којих 4  

(четири) задржава наручилац, а 2 (два) понуђач. 
 

 
 
 

ПОНУЂАЧ                                                                                             НАРУЧИЛАЦ 
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XI  ПОТВРДА о извршеном обиласку локације 

 

 

Подаци потенцијалног понуђача: 

 

Назив понуђача 

 

 

ПИБ 

 

 

Матични број 

 

 

Овлашћено лице за 

увид 

 

 

Број и датум 

овлашћења 

 

 

Датум и време 

обиласка локације 

 

 

 

            Наручилац   

Датум:________________                         М.П. 

 _____________________________

_ 

  (име и презиме овлашћеног лица)

                                    

         

______________________________ 

            (потпис овлашћеног лица)

  

Напомена: 

Потврда се издаје ради учествовања у поступку јавне набавке услуга – израда пројекта 

за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију и реконструкцију 

крова на згради Основног суда у Петровцу на Млави 4Су22 57/19, и у друге сврхе се не 

може користити. 
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XII  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке – израда пројекта за санацију и рестаурацију фасаде и фасадне 

столарије и санацију и реконструкцију крова на згради Основног суда у Петровцу на 

Млави 4Су22 57/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII   ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА  

број:______ 

_______________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

из _____________________________ 

ул._________________________________________ 

 

бр.лк. ____________________ издата од ________________________________________ 

 

овалашћује се да у име  

___________________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

 

може да учествује у поступку јавне број: 4 Су22 57/19 – израда пројекта за санацију и 

рестаурацију фасаде и фасадне столарије и санацију и реконструкцију крова на згради 

Основног суда у Петровцу на Млави 4Су22 57/19, а према техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне документације. 

 

 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку 

јавног отварања понуда. 

 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 

се не може користити. 

 

        Понуђач/Носилац групе  

Датум:________________                         М.П. 

 _____________________________ 

                                                                                     (име и презиме овлашћеног лица)  

                                   

 

Место:________________   

             ________________________ 
  

 (потпис овлашћеног лица) 
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