
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
Градска управа 
Комисија за јавну набавку 
Број: IV-404-285/2018 
Број: ЈН К 39/18 
Дана: 18.06.2018.  
Суботица, 
Трг слободе 1 
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 
гласник Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту 
ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 Дана 11.06.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт 
наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у 
поступку јавне набавке, за јавну набавку број ЈН К 39/18, у којој Наручилац 
врши измену на следећи начин:  
 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 39/18 у поглављу II 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 

 

Брише се на страни 4/34 тачка 2. Елаборат противпожарне заштите спортског 
објекта у Првомајској улици  у Суботици који је површине цца 2300 m2 

 

 
Напомена: Нова Спецификација услуге се налазу у прилогу ове измене и понуђачи су у 

обавези да дају понуду у складу са измењеном спецификацијом услуге. 

 
 

II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 39/18 у поглављу V 

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ у ОБРАСЦУ 1 – 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Брише се на страни 14/34 тачка 2. Елаборат противпожарне заштите спортског 
објекта у Првомајској улици  у Суботици који је површине цца 2300 m2. 

 

Напомена: Нови ОБРАЗАЦ 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ се налази у прилогу ове измене и 

понуђачи су у обавези да дају понуду у на измењеном обрасцу. 

 



 

 

 

 

III 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 39/18 у поглављу VI МОДЕЛ 

УГОВОРА 

 

Брише се на страни 20/34 у Члану 1. Модела уговора тачка: 
 

• „Елаборат противпожарне заштите спортског објекта у Првомајској улици  у 

Суботици који је површине цца 2300 m2„ 

 

Брише се на страни 21/34 у Члану 2. Модела уговора тачка: 
 

• „За Елаборат противпожарне заштите спортског објекта у Првомајској 
улици  у Суботици који је површине цца 2300 m2 __________________ 
динара без ПДВ-а, _________________ динара са ПДВ-ом;“ 

 

 
Напомена: Нови Модел уговора се налази у прилогу ове измене и понуђачи су у 
обавези да дају понуду са попуњеним измењеним Моделом уговора. 

 

 

IV 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 
 
 

Комисија за јавну набавку 
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ  

 

Предмет јавне набавке је обављање услуге израде пројектне документације, и то: 

 

1. Пројекaт електричне инсталације спортског објекта у Првомајској улици  у 
Суботици који је површине цца 2300 m2 

2. Пројекта инсталације грејања у пословном простору у Назоровој улици број 3 
у Суботици који је површине 51,41 m2 

3. Пројекат рушења дела вишестамбене приземне зграде са подрумом (стан број 
3) површине 37 m2 , уз обезбеђење 2 суседна објекта  

4. Пројекат санације дела вишестамбене приземне зграде са подрумом (стан број 
3) површине 37 m2 , уз обезбеђење 2 суседна објекта 

 

 Понуђач у понуди доставља цену израде свагог наведеног пројекта 
појединачно. 

 

 Сви пројекти ће бити сукцесивно наручени, у зависности од потрееба 
Наручиоца. 

 

 Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у 
потпуности, уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 

 

 Пројектна документација треба да буде израђена у складу са важећим 

Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр, 
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС и 132/2014), као и у складу са важећим Правилником о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката („Сл. Гласник РС“, бр.23/2015, 
77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) 

  

 Вршилац услуге има рок од максимално 60 дана за  израду пројектно-
техничке документације од дана увођења у посао за сваки објекат појединачно.  
Вршилац услуге се сматра уведеним у посао достављањем Налога за израду 

пројекта заједно са потребном документацијом за израду пројекта. 

 

 Извршењем услуге сматраће се преузимање пројекта овереног од стране 
вршиоца техничке контроле којег обезбеђује вршилац услуге пројектовања. 
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 Наручилац оставља могућност заинтересованим понуђачима да изврше 
обилазак локација најкасније 1 дан пре отварања понуда. Заинтересовани 
понуђачи могу да се јаве контакт особама: 

• Снежана Пејчић, мастер инж. грађ, тел. 066/66 77 122, 
snezana.pejcic@subotica.rs , или 

• Смиљана Миленковић, дипл. инж. грађ. 064/82 42 107, 
smiljana.milenkovic@subotica.rs 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  
израде пројектне документације, ЈН К 39/18 

 

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 уговора  

 

  

Понуђач је уписан у регистар понуђача: ДА / НЕ 

(заокружити) 

 

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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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 

који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 

Р.бр. Назив услуге: Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

1. Пројекaт електричне инсталације 
спортског објекта у Првомајској 
улици  у Суботици који је 
површине цца 2300 m2 

  

2. Пројекта инсталације грејања у 
пословном простору у Назоровој 
улици број 3 у Суботици који је 
површине 51,41 m2 

  

3. Пројекат рушења дела 
вишестамбене приземне зграде са 
подрумом (стан број 3) површине 
37 m2 , уз обезбеђење 2 суседна 
објекта 

  

4. Пројекат санације дела 
вишестамбене приземне зграде са 
подрумом (стан број 3) површине 
37 m2 , уз обезбеђење 2 суседна 
објекта 

  

 

УКУПНО: 

 

  

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге, у року до 45 дана 
од дана пријема исправног рачуна од стране Наручиоца 

 

Рок важења понуде 

 

 

                    _____ дана од дана отварања понуда 

                      (не може бити краћи од 30 дана) 

Рок извршења услуге: 

 

Вршилац услуге је дужан да изради сваку појединачну услугу, у року до 
60 дана, од дана увођења Вршиоца услуге у посао. 

 

Стопа ПДВ:  

 

 

_____ % 

 

 

 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији услуге која је предмет јавне 

набавке,   
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- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 

- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује 
и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла), 

- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 

- У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, 
одговарајући  део, обрасца копирати у довољном броју примерка, 

- Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра  
  да је сачињен образац структуре цене 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР 

о јавној набавци услуге израде пројектне документације, ЈН К  39/18 

 
 закључен између: 
 

1. Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, 
које заступа Начелник, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у даљем тексту: 
Наручилац), са једне стране, и 
 

2. ____________________________________________________________
_____, са седиштем у _________________________, улица 

________________________________ број ___, ПИБ: ______________________, 
матични број: _______________________, рачун број: 

__________________________________ код_________________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Вршилац услуге), са 
друге стране 
 
________________________________ __________________________________     
______________________________                        __________________________________ 
________________________________           __________________________________     
________________________________                     _________________________________ 

________________________________                    __________________________________ 

 (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

-     да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени 
поступак јавне набавке број ЈН К 39/18, за набавку услуге - израде пројектне 
документације,  
-     да је Вршилац услуге доставио понуду број _________ од ___.___ 2018. године 
која је код Наручиоца заведена под бројем ************ дана ************** и која 
се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део, 
-    да понуда Вршиоца услуге у потпуности одговара техничким спецификацијама из 

конкурсне документације, која спецификација се налази у прилогу овог Уговора и 
чини његов саставни део, 
-     да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку 

о додели уговора за предметну услугу, под бројем **********, дана **.**.2018. 
године. 

 

Члан 1.  

Предмет уговора је услуга израде пројектне документације за поступак 
вршења пренамене објеката или делова објеката, а који су у власништву Града 
Суботице, као и пројеката који дефинишу стање електроинсталација у објекту или 
који предвиђају извођење неопходних радаова на реконструцији постојеће 
електроинсталације, израда пројектне документације која дефинише мере заштите од 

пожара за објекте или делове објеката који су јавна својина  Града Суботице, у свему 
према условима из спецификације услуге: 

• Пројекaт електричне инсталације спортског објекта у Првомајској улици  у 
Суботици који је површине цца 2300 m2 

• Пројекта инсталације грејања у пословном простору у Назоровој улици број 3 у 
Суботици који је површине 51,41 m2 
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• Пројекат рушења дела вишестамбене приземне зграде са подрумом (стан број 3) 
површине 37 m2 , уз обезбеђење 2 суседна објекта  

• Пројекат санације дела вишестамбене приземне зграде са подрумом (стан број 3) 
површине 37 m2 , уз обезбеђење 2 суседна објекта 
 

Вршилац услуге се обавезује да пројектну документацију из става 1. овог члана 
изради стручно и квалитетно, према правилима струке и са пажњом доброг 

привредника, а у свему према добијеном пројектном задатку и осталим условима и 
налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа Републике Србије, као и 
важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања које је предмет уговора.  

 

Члан 2. 

Вредност уговорене услуге из члана 1. овога уговора износи: 

• За Пројекaт електричне инсталације спортског објекта у Првомајској улици  у 
Суботици који је површине цца 2300 m2 __________________ динара без ПДВ-а, 
_________________ динара са ПДВ-ом; 

• За Пројекта инсталације грејања у пословном простору у Назоровој улици број 3 
у Суботици који је површине 51,41 m2  __________________ динара без ПДВ-а, 
_________________ динара са ПДВ-ом; 

• За Пројекат рушења дела вишестамбене приземне зграде са подрумом (стан број 
3) површине 37 m2 , уз обезбеђење 2 суседна објекта __________________ динара 
без ПДВ-а, _________________ динара са ПДВ-ом; 

• За Пројекат санације дела вишестамбене приземне зграде са подрумом (стан број 
3) површине 37 m2 , уз обезбеђење 2 суседна објекта __________________ динара 

без ПДВ-а, _________________ динара са ПДВ-ом; 

 

Укупна вредност уговорене услуге из члана 1. овога уговора износи: 
                      __________________________ динара без ПДВ-а 
                          __________________________ ПДВ 

====================================================== 
 Укупно : __________________________ динара са ПДВ-ом 
(Словима: __________________________________________________________ и __/100)  
а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога 

уговора.  
 Уговорена цена је фиксна и она се не може мењати до коначне реализације 
уговора. 

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у потпуности, 
уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 

 

Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 2. овог 

Уговора, изврши на рачун Вршиоца услуге број 
________________________________________ код ___________________ банке, 
сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге, у року до 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна од стране Наручиоца.  

Вршилац услуге испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, 
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка 
Србије, Управа за трезор.    

Регистрација фактура  мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.             
Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету: раздео IV, глава 04, 

функција 660, програм 1, програмска активност 0001, програмска класификација 1501-

0001, економска класификација 511451.  
Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 

Финансијским планом за 2018. и 2019. годину, за ове намене. 
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 За обавезе које доспевају у 2018. години, наручилац ће извршити плаћање на 
основу усвојеног Финансијског плана за 2018. годину. За обавезе које доспевају у 2019. 
години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава 

усвајањем Финансијског плана за  2019. годину или доношењем Одлуке о привременом 
финансирању. 

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања обавеза од стране наручиоца. 

 

Члан 4. 
 Рок важења уговора је 12 месеци од дана закључења Уговора. 

Вршилац услуге је дужан да изради сваку појединачну услугу, у року до 60 дана, 
од дана увођења Вршиоца услуге у посао.  
 Вршилац услуге се сматра уведеним у посао достављањем Налога за вршење 
пренамене објекта, односно његовог дела, као и озакоњења конкретног објекта, заједно 
са другом потребном документацијом (Лист непокретности, копију плана парцеле, 

геодетски елаборат, сагласност сувласника и сл.).   
 Извршењем услуге сматра се добијање решења у пуступку пренамене објекта 

односно његовог дела, и решења у поступку озакоњења објекта. 
 

Члан 5. 

Рок за извршење сваке појединачне услуге може се продужити на захтев 
Вршиоца услуге. 

Вршилац услуге има право да захтева продужење рока за израду предмета 
уговора из члана 1. овог Уговора, када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, 
надлежних институција, односно објективних оконости у смислу Закона о 

облигационим односима, на које се није могло утицати, био спречен да изради предмет 
уговора.  

 Захтев за продужење рока извршења услуге који су предмет овог уговора, у 
писаној форми, Вршилац услуге подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања 
за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за извршење услуге. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум. 
  

Члан 6. 

Уколико Вршилац услуге не заврши у року утврђеном за коначно извршење 
предметне услуге, дужан је да плати уговорну казну у износу од 5 ‰ (пет промила) за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 10 

% (десет процената) од уговорене нето вредности услуга иза члана 2. овог уговора. 
Уговорна казна се обрачунава и одбија приликом коначног обрачуна за извршене 
услуге. 

 
Члан 7. 

Уколико Наручилац за случај из члана 7. претрпи штету у висини већој од 
остварене уговорне казне, има право и на накнаду штете у висини разлике између 
остварене уговорне казне и висине претрпљене штете. 

Накнаду штете уговорне стране ће настојати да утврде споразумно. 
 

Члан 8. 

 Вршилац услуге се обавезује да, без претходне сагласности Наручиоца, неће 

током рада, и након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним 
трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, 
било у целини, било у деловима. 

 

Члан 9. 

Вршилац услуге се обавезује да у тренутку да у тренутку потписивања уговора 
или најкасније 5 дана, од дана закључења уговора преда наручиоцу Бланко соло меницу 
за добро извршење посла потписану од стране лица овлашћеног за заступање у десном 
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доњем углу на последњој линији, и уз исту се доставља попуњено и оверено менично 
овлашћење које ће бити са клаузулама: «безусловна» и «платива на први позив», у 
висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице  за 

добро извршење посла мора да се продужи. 
Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Вршилац услуге је дужан 

да уз меницу достави менично овлашћење и копију картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 

идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају 
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру 

меница и овлашћења који води НБС.  

 Рок важења средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора 

бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних 
обавеза Вршиоца услуге.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у 
случају ако Вршилац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског 
обезбеђења ће бити враћено. 

 
Члан 10. 

 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи 
основ за раскид уговора. 

 
Члан 11. 

 У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за услуге 
који су предмет овог уговора ангажује другог Вршиоца услуге и активира меницу за 
добро извршење посла. Вршилац услуге је у наведеном случају обавезан да 
надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметне услуге 
по овом  уговору и цене услуге новог вршиоца услуге. 

 
 
 

 
Члан 12. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима,  Закона о планирању и изградњи и и други прописи који 
регулишу ову област. 

 
Члан 13. 

 Вршилац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним 
набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора 
о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

 

Члан 14. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог 

Уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се 

надлежност Привредног суда у Суботици. 
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Члан 15. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, 

сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015). 
Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током 

важења Уговора. 

 
Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
 

Члан 17. 
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Наручиоц 

задржава 6 (шест) примерка, а Вршилац услуге 1 (један) примерак.  
 

 
 
 

ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ:  НАРУЧИЛАЦ: 

    

                 ,директор                                    
 

 

 

 

 

                                 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 
модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 


