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На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 

86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка број 014.2- 3875 од 09.04.2019. године (ЈНКП 1/2019) 

Комисија за јавну набавку образована Решењем Директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад број 014.2-

3875/1 од 09.04.2019. године  

припремила је 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ- ПРВА ФАЗА 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ- редни број ЈНКП 1/2019 

 

Садржина конкурсне документације: 

1) општи подаци о јавној набавци: 
предмет јавне набавке; (1) 

(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама;  
(3)   период за који се кандидатима признаје квалификација; 
(4)   списак возила и механизације из возног парка Наручиоца; 

2)  услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се  доказује 
испуњеност тих услова (обавезни и додатни услови), са обрасцем изјаве о поштовању обавеза које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да подносилац пријаве нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења пријаве; 

3) начин достављања пријава 
(1)  образац пријаве; 
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1)   ОПШTИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

(1) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): 

Предмет јавне набавке број ЈНКП 1/2019 су добра: Резервни делови.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 – делови и прибор за возила и њихове моторе; 

16800000 делови машина за пољопривреду и шумарство.   

 

(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

Предмет јавне набавке је обликован у 8 (осам) партија и то: 

Партија 1: Резервни делови за теретна возила, назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 делови 

и прибор за возила и њихове моторе;   

Партија 2: Резервни делови за доставна и путничка моторна возила, назив и ознака из општег речника 

набавке: 34300000 делови и прибор за возила и њихове моторе; 

Партија 3: Резервни делови за радне машине и припадајућу опрему, назив и ознака из општег речника 

набавке: 34300000 делови и прибор за возила и њихове моторе; 

Партија 4: Резервни делови за тракторе и припадајућу опрему, назив и ознака из општег речника набавке: 

34300000 делови и прибор за возила и њихове моторе; 

Партија 5: Резервни делови за дизалице и припадајућу опрему, назив и ознака из општег речника набавке: 

34300000 делови и прибор за возила и њихове моторе; 

Партија 6: Резервни делови за ситну пољопривредну механизацију, назив и ознака из општег речника 

набавке: 16800000 делови машина за пољопривреду и шумарство; 

Партија 7: Резервни делови за комуналне машине и припадајућу опрему, назив и ознака из општег 

речника набавке: 16800000 делови машина за пољопривреду и шумарство;  

Партија 8: Резервни делови за косачице, назив и ознака из општег речника набавке: 16800000 делови 

машина за пољопривреду и шумарство. 

(3) период за који се кандидатима признаје квалификација: 

Наручилац признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди да испуњавају услове за 

квалификацију одређене овом конкурсном документацијом и формира листу која има најмање пет 

кандидата. Наручилац кандидатима признаје квалификацију на период од 3 године.  

Наручилац ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификација сваком подносиоцу 

пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.  

Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да испуњава услове за признавање 

квалификације, о чему доноси одлуку која у образложењу садржи разлоге за искључење кандидата и коју у 

року од три дана од дана њеног доношења доставља свим кандидатима и објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

(4) списак возила и механизације из возног парка Наручиоца: 
 

 

Партија 1: Резервни делови за теретна возила, назив и ознака из општег речника набавке 

Р. 

бр. 
Марка и тип возила 

Година 

производње 
Број шасије 

1.  IVECO DAILY  35S12V 2008 ZCFC3583005777005 

2.  IVECO DAILY 35C 2008 ZCFC3584005764019 

3.  IVECO DAILY 35C 12 2015 ZCFC3593005978382 

4.  IVECO DAILY 35C 12 2018 ZCFC2358205236152 
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5.  IVECO DAILY 35C 12 2018 ZCFC2358205236443 

6.  IVECO DAILY 50C 15V SN L-D 2011 ZCFC50A4005897017 

7.  IVECO DAILY 50C 15 2017 ZCFC150A505142016 

8.  IVECO DAILY 50C 15 2017 ZCFC150A905142276 

9.  IVECO EUROCARGO ML100E18 2008 ZCFA1AD0302547557 

10.  IVECO EUROCARGO  ML100E18 2008 ZCFA1AD0302546928 

11.  IVECO EUROCARGO ML130 2006 ZCFA1GD0202494271 

12.  IVECO EUROCARGO ML140 2008 ZCFA1JG0302536216 

13.  IVECO EUROCARGO ML140   2017 ZCFA1JG0402665924 

14.  IVECO EUROCARGO ML150E18D 2013 ZCFA1LD0402609682 

15.  IVECO EUROCARGO ML150E18D 2013 ZCFA1LD0402609683 

16.  VOLVO FL 6 L42R 2006 YV2EEH0A26B438617 

17.  VOLVO FL 6 H42R 2006 YV2EEH0AX6B438302 

18.  VOLVO FL 10 6X4 1998 YV2F4B9D1W1200197 

19.  ТАМ 75 T5 BHL 2.6 1981 810001087 

20.  ТАМ 75 T5 B 2.6 1981 810001196 

21.  RENАULT F 241 MAXITY 2016 VF6SUFF24G6187831 

22.  MULTICAR FUMO CARRIER 2006 WMU2M30436W000167 

ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА 

Р. 

бр. 
Марка и тип возила 

Година 

производње 
Број шасије 

23.  
Нисконосећа плато приколица  VOZILA GAJIĆ 

NNPG 1.9 NNPG 3.5 
2009 VYZ1N35M29G000884 
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Партија 2: Резервни делови за доставна и путничка моторна возила 

Р. 

бр. 
Марка и тип возила 

Година 

производње 
Број шасије 

1.  ŠKODA OCTAVIA 1.6 TDI 2013 TMBBT21Z6D2095425 

2.  ŠKODA FABIA 1.2 2013 TMBEA45J6D3073499 

3.  ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI 2009 VX1103A0000052726 

4.  ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI 2009 VX1103A0000052794 

5.  ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI 2009 VX1103A0000052788 

6.  FIAT DOBLO RST 1.3 JTD 2008 ZFA22300005573204 

7.  FIAT DOBLO RST 1.3 JTD 2008 ZFA22300005567477 

8.  OPEL COMBO VAN 2018 W0L6VZR1BJ9640543 

9.  OPEL COMBO VAN 2018 W0L6VZR1BJ9640227 

 

 

 

Партија 3: Резервни делови за радне машине и припадајућу опрему 

Р. 

бр. 
Марка и тип машине 

Година 

производње 
Серијски број 

1.  JCB 3CX SM SUPER 2008 JCB3CXSMC81346599 

2.  JCB 3CX 4WS SM NC 2013 JCB3CXSMC02259588 

3.  AVANT 420 630 2009 580620933 

 

 

 

Партија 4: Резервни делови за тракторе и припадајућу опрему 

Р. 

бр. 
Марка и тип трактора 

Година 

производње 
Серијски број 

1.  SAME TIGER 70 DT 2008 S10S673WTE1263 

2.  SAME TIGER 60 2RM 2008 S10S523WXE1319 

3.  BELARUS MTZ 1025 2005 10300657 
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4.  TORPEDO D 4506 1981 11393 

5.  DEUTZ TORPEDO TD 7506 H 1519 1980 5870 

6.  CARRARO AGRIPLUS 95 STD 4WD 2007 XA900027 

7.  DEUTZ FAHR 5110 GDTGSE3 2018 ZKDCY702W0TD10045 

8.  DEUTZ  FAHR 5105.4 DTMDGS 2016 ZKDCJ702W0TD20628 

9.  DEUTZ  FAHR 5105.4 DTMDGS 2016 ZKDCJ702W0TD20631 

ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ ЗА ТРАКТОРЕ 

Р. 

бр. 
Марка и тип прикључне машине 

Година 

производње 
Серијски број 

10.  Усисивач за лишће VOTEX UP&GO 570 1T 2009 5280 

11.  
Цистерна за осоку и наводњавање  

MAJEVICA M-6 
2014 66 

12.  
Цистерна за осоку и наводњавање  

MAJEVICA 413 
1979 19 

13.  
Цистерна за осоку и наводњавање  

MAJEVICA M-3.2 
2011 17311 

14.  
Тракторска хидраулична рука са тарупом 

NOREMAT TONICA M50 
2014 PC48 

15.  Мулчер FPM 618.175 2016 618175/503000001 

16.  Мулчер FPM 618.175 2016 618175/503000002 

17.  Мулчер FPM 618.193 2016 618193/503000001 

18.  Мулчер FPM 618.193 2016 618193/503000002 

19.  
Тракторска хидраулична рука са тарупом 

PRONAR WWT-420 
2018 0052 

20.  Превртач компоста CMC PT300 2010 10125 

 

 

Партија 5: Резервни делови за дизалице и припадајућу опрему 

ДИЗАЛИЦЕ 

Р. 

бр. 
Марка и тип дизалице 

Година 

производње 

Фабр. број дизалице/ 

број шасије 

1.  
Хидраулична дизалица HIAB 250-5, на возилу VOLVO         

FL 10 6X4 
1998 

250.462/ 

YV2F4B9D1W1200197 
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2.  
Хидраулична радна платформа HIDRAULIKA KURELJA 

PPRP  PH-14E, на возилу MULTICAR FUMO CARRIER 
2006 

131/ 

WMU2M30436W000167 

3.  
Хидраулична радна платформа  

HINOWA LIGHLIFT 2312   
2009 04123IN4G08 

4.  
Хидраулична радна платформа MANOTTI GX 23-11, на 

возилу RENАULT F 241 MAXITY 
2016 

0790234/ 
VF6SUFF24G6187831 

5.  
Хидраулична радна платформа TEHNO MEHANIKA 

MARIJA BISTRICA HTP-12DK, на возилу TAM 75 T5B2.6 
1981 163/810001196 

 

 

 

Партија 4: Резервни делови за ситну пољопривредну механизацију 

Р. 

бр. 
Врста машине Марка и тип машине 

1.  Моторна коса STIHL FS 350 

2.  Моторна коса STIHL FS 450 

3.  Моторна коса STIHL FS 550 

4.  Mоторна  тестера STIHL MS 260 

5.  Mоторна  тестера STIHL MS 290 

6.  Mоторна  тестера STIHL MS 341 

7.  Mоторна  тестера STIHL MS 361 

8.  Mоторна  тестера STIHL MS 460 

9.  Mоторна  тестера STIHL MS 660 

10.  Моторне маказе STIHL HS 81R 

11.  Моторне маказе STIHL HS 81T 

12.  Моторне маказе STIHL HS 82R 

13.  Моторни распршивач- атомизер STIHL SR 420 

14.  Леђна ручна прскалица STIHL SG 51 

15.  Моторни дувач STIHL ВR 550 

16.  Уређај за прање под високим притиском STIHL RE 163 

17.  Уређај за прање под високим притиском STIHL RE 362 
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18.  Уређај за бушење земље STIHL BT 131 

19.  Моторна фреза VIKING HB 685.1 

20.  Mоторна  тестера AKTIVA 41 

21.  Моторна коса HUSQVARNA 235 R 

22.  Моторна коса HUSQVARNA 245 R 

23.  Mоторна  тестера HUSQVARNA 350 XP 

24.  Mоторна  тестера HUSQVARNA 353 XP 

25.  Mоторна  тестера HUSQVARNA 385 ХР 

26.  Mоторна  тестера HUSQVARNA 720 XP 

27.  Моторне маказе HUSQVARNA 325 HS 99 

28.  Моторни дувач HUSQVARNA 356 BT 

29.  Иверач пањева HUSQVARNA SG 13 

30.  Mоторна  тестера JONSERED 2071 

 

 

 

Партија 5: Резервни делови за комуналне машине и припадајућу опрему 

Р. 

бр. 
Врста машине Марка и тип машине 

1.  Комунални трактор TOMO VINKOVIĆ 319K 

2.  Комунални трактор TOMO VINKOVIĆ 420 

3.  Комунални трактор TOMO VINKOVIĆ 732 

4.  Комунални трактор TOMO VINKOVIĆ 821 

5.  Комунални трактор PRIMA TT 830 S 

6.  Комунални трактор HITTNER ECOTRACK 21 

7.  Предња прикључна косилица TV 120  

8.  Предња прикључна косилица HITTNER 130 
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9.  Таруп HITТNER GS 40-100 

10.  Фреза  HITТNER АТ 20 

11.  Даска за снег HITТNER  

12.  Приколица HITТNER PH 1.5H 

13.  Комунални трактор ANTONIO CARRARO RONDO K333 

14.  Комунални трактор ETESIA HVHP 

15.  Машина за кошење и малчирање ETESIA ATILA 98 

16.  Комунални трактор KUBOTA B2650 HD 

17.  Самоходна косачица KUBOTA F2880 

18.  Самоходна косачица KUBOTA F3890 

19.  Самоходна косачица KUBOTA GZD 21 

20.  Косиони уређај са откосом уназад KUBOTA RCK60R-F36EC 

21.  Косиони уређај са откосом са стране KUBOTA RCK60-F36-EC 

22.  Косиони уређај KUBOTA H/M 140 FM 

23.  Косиони уређај између осовина KUBOTA RCK60-30B-EU 

24.  Косиони уређај RCK48GZD-2(F) 

25.  Колектор за сакупљање траве  KUBOTA GCD 900 P 

26.  Мулчер MÜTHING MU-FM 140 

27.  Биодробилица  SCHLIESING 200 ZXF 

28.  Биодробилица  SCHLIESING 235 MX 

29.  Мотокултиватор IMT 408 

30.  Мотокултиватор IMT 414 

31.  Мотокултиватор IMT 509 

32.  Мотокултиватор IMT 608.705 
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33.  Мотокултиватор LABIN PROGRES SPECIAL GREEN 15LD350 

34.  Мотокултиватор LABIN PROGRES MONDIAL GREENY  

35.  Ротациона копачица PKS-C5 

36.  Ротациона копачица PKM 

37.  Фреза LABIN PROGRES SPECIAL GREEN 

38.  Виброваљак VIBROMAX 

39.  Виброваљак KESMAC KTR 30   

40.  Сито за компост  TEHNIX 12/2500 

 

 

Партија 6: Резервни делови за косачице 

Р. 

бр. 
Врста машине Марка и тип машине 

1. Самоходна косачица HITTNER ECO 70 

2. Самоходна косачица MIN K 700 

3. Самоходна косачица  BOLJEVAC B 700 

4. Рајдер HUSQVARNA 175 AWD 

5. Рајдер HUSQVARNA PF 21AWD 

6. Самоходна косачица MTD WIDE CUT 

7. Самоходна косачица JONSERED JTH 160 

 

 

Техничке карактеристике: 
Наручилац је дао списак возила и механизације за које ће се набављати резервни делови у другој фази 
квалификационог поступка. Наручилац задржава право да у другој фази квалификационог поступка исте 
(спискове) прошири у складу са својим потребама, односно техничке спецификације ће бити дефинисане, у 
складу са потребама Наручиоца, у сваком појединачном поступку јавне набавке у другој фази 
квалификационог поступка.  
Напомена: Списак возила и механизације је подложан променама за време трајања квалификационог 

поступка. 

  
Квалитет: 

Подносилац пријаве гарантује да ће понуђена добра задовољавати услове квалитета у складу са 

прописаним стандардом  за ту врсту добра, те се обавезује да приликом испоруке добра буду у 

оригиналном паковању са декларацијом произвођача. 
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Количина: 

Количине ће бити утврђене у зависности од потреба у другој фази квалификационог поступка. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

Наручилац задржава право да у другој фази квалификационог поступка за одређене резервне делове и 

склопове тражи да подносиоци пријаве доставе уговор или потврду да имају закључен уговор са 

произвођачима резервних делова које нуди, издату од стране произвођача резервних делова или 

овлашћеног дистрибутера. 

Остали услови биће дефинисани у оквиру позива за подношење понуда и конкурсне документације у 

оквиру друге фазе квалификационог поступка, према захтевима Наручиоца за сваку партију појединачно.  

Кандидати су дужни да на захтев Наручиоца при конкурисању у другој фази квалификационог поступка 

приложе и бланко меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% (без ПДВ-а) у односу на укупну 

вредност процењене набавке за коју кандидат конкурише у другој фази квалификационог поступка као 

гаранцију да: 

- Након прихватања понуде неће одустати од потписивања Уговора 

- Да ће након потписивања Уговора уредно извршити своје уговорне обавезе 

- Да ће отклонити евентуалне недостатке у гарантном року.  

Меница мора бити потписана и оверена печатом, а пратећи обрасци уредно попуњени.  

 

Рокови испоруке 

Рокови ће бити дефинисани у садржини конкурсне документације у оквиру друге фазе квалификационог 

поступка, односно захтевима Наручиоца. 

 

Место испоруке 

Одабрани кандидат ће добра која су предмет ове набавке испоручивати у магацин Наручиоца, Нови Сад, 

Темерински пут бб (улаз из ул. Милана Лесковца),  односно у складу са захтевима Наручиоца који ће бити 

дефинисани у садржини конкурсне документације у оквиру друге фазе квалификационог поступка. 
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2)  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

2.1.  Услови које  ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ  мора да испуни да би могао да учествује у 

поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

2.1.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

2 
Да он и његов законски заступник није осуђиван 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 / 

4 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

5 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: / 

6 

Подносилац пријаве је дужан да при састављању пријаве изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

пријаве (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 2.1.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет / 

2 пословни капацитет: / 

3 технички капацитет: / 

4 кадровски капацитет: / 
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2.2.  Услови које  ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

број 

2.2.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

2 
Да он и његов законски заступник није осуђиван 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 / 

4 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

5 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: / 

6 / 

------- 
2.2.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

1 финансијски капацитет: / 

2 пословни капацитет: / 

3 технички капацитет: / 

4 кадровски капацитет: / 

 

Подносилац пријаве је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2 и 4 дела 2.2.1. ове Конкурсне документације), а за доказ 
из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 2.2.1. ове Конкурсне документације) за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача.     

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 
потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН подносилац пријаве може доказати 

испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и подносилац пријаве. 
Ова конкурсна документација не садржи додатне услове. 
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2.3.  Услови које мора да испуни  СВАКИ ОД ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИЗ  ГРУПЕ 

ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ, у складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у 

поступку јавне набавке: 

Ред. 

број 

2.3.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

2 
Да он и његов законски заступник није осуђиван 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 / 

4 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

5 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: / 

6 

Подносилац пријаве је дужан да при састављању пријаве изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

пријаве (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

------ 
2.3.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет / 

2 пословни капацитет: / 

3 технички капацитет: / 

4 кадровски капацитет: / 

 

Сваки подносилац пријаве из групе подносилаца пријаве самостално мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  и члана 75. став 2. ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2, 4 и 6 дела 2.3.1. 
ове Конкурсне документације), док додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 2.3.1. ове Конкурсне 
документације) дужан је да испуни подносилац пријаве из групе подносилаца пријаве којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Додатне услове испуњавају заједно. 
Ова конкурсна документација не садржи додатне услове. 
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2.4.  УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених ЗЈН и Правилником за сваки од предвиђених 

услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање: 

Ред. 

број 

2.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1 

ДОКАЗ: ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК:  
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

 

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ: 
- Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)  
- Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) 

2 

ДОКАЗ: ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а  
Напомена:  

 доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања пријава, односно пре ажурурања 

листе кандидата   
 уколико подносилац пријаве има више законских заступника дужан је да потврду достави за 

сваког законског заступника 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
Извод из казнене евиденције:  
1) правно лице - уверење надлежног суда  

2) законски заступник - уверење надлежне полицијске управе МУПа  

да правно лице и његов законски заступник није осуђиван 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 

 

ПРЕДУЗЕТНИК: 
Извод из казнене евиденције:  
уверење надлежне полицијске управе МУПа да предузетник није осуђиван 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 

 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
Извод из казнене евиденције: 

 уверење надлежне полицијске управе МУПа да физичко лице и његов законски заступник није 

осуђиван 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 

 

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:   
- извод из казнене евиденције основног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица.  
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
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Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита; 
 

-  извод из казнене евиденције  Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.htm 

 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског заступника 
(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 
 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:   
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа (захтев се може поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 
 

3 / 

4 

ДОКАЗ:  ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

 

Напомена: 

 не може бити старија од 2 месеца пре отварања пријава, односно пре ажурурања листе 

кандидата   

 

ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  
- уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе  и  

- уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода 

 

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ: 
- Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар   

- ___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту седишта пореског обвезника 
правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.  

 
- Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно 

прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.  
Напомена:   
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене 

изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа 

подносилац пријаве је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалних органа/организација/установа. 

5 

 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 
ДОКАЗ: / 
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ДОКАЗ:  Потписан и оверен  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН.  

Образац изјаве је саставни део Конкурсне документације.  

 

 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и оверена 

печатом. Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког подносиоца пријаве из групе подносилаца пријаве и оверена 

печатом. 

 

Подносилац пријаве је дужан да при састављању пријаве изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

пријаве (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

2.4.2.  ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

финансијски капацитет 

/ 

пословни капацитет 

/ 

технички капацитет 

/ 

кадровски капацитет 

/ 

 
Сагласно члану 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) 

заинтересовани кандидат је обавезан да уз пријаву приложи доказе за оцену испуњености услова из члана 75. 
и 76. ЗЈН. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 
доношења одлуке о признавању квалификације, захтевати од подносиоца пријаве, чија је пријава на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа.  

Ако подносилац пријаве у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 
достави доказе из члана 79. став 1. и 2. ЗЈН, Наручилац ће његову пријаву одбити као неприхватљиву.    

Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе.  

Ако подносилац пријаве није могао да прибави тражена документа у року за подношење пријаве, због 
тога што она до тренутка подношења пријаве нису могла бити издата по прописима државе у којој подносилац 
пријаве има седиште и уколико уз пријаву приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити 
подносиоцу пријаве да накнадно достави тражена документа у примереном року.  

На основу члана 79. став 10. ЗЈН ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају 
докази из члана 77. ЗЈН, подносилац пријаве може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником 
или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини саставни део ове Конкурсне документације и 
дат је у делу 9) Конкурсне документације. 

Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН.  
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Регистар понуђача је доступан на интернет страници, коју је подносилац пријаве дужан да наведе 

у пријави, ако тако доказује неки од испуњености обавезних услова. 

 

2) образац изјаве - уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. ЗЈН: 

Наручилац у Конкурсној документацији није навео као могућност да се испуњеност свих или појединих 

услова, осим услова изи члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, доказује достављањем изјаве којом подносилац пријаве 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

 
3) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин прописан 

чланом 77. став 5. ЗЈН: с обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) 
ЗЈН – додатне испоруке добара, додатне услуге или радови, подносиоци пријаве у ликвидацији и набавке на 
робним берзама, Наручилац није у обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености 
услова на начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН. 

 

4) обавештење да подносилац пријаве није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: На основу члана 78. став 5. и члана 

79. став 6. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде односно пријаве 

доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН) односно Наручилац не може 

одбити као неприхватљиву, пријаву зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, 

ако је подносилац пријаве, навео у пријави интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Подносилац пријаве има обавезу да у својој пријави јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на 

тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. 

 

5) обавештење да ће Наручилац у случају када се испуњеност услова доказује изјавом из члана 

77. став 4. ЗЈН, поступити у складу са чланом 79. став 2. и 3. ЗЈН: Ако је подносилац пријаве доставио 

изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, Наручилац је пре доношења одлуке о признавању квалификације дужан да од 

подносиоца пријаве чија је пријава оцењена као прихватљива затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Наручилац није дужан да од подносиоца пријаве затражи достављање свих или појединих доказа уколико за 

истог подносилац пријаве поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог 

наручиоца.  

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 1. ове тачке у случају поступка јавне набавке мале 

вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) ЗЈН чија је процењена вредност мања од 

износа из члана 39. став 1. ЗЈН. 
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2.5)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ 

ПРИЈАВЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 

ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА 

СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ   (члан 75. став 2. ЗЈН) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив: 

* попуњава само предузетник 
* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма: 
 

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број: 
 

ПИБ: 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) као подносилац пријаве дајем 
 

И З Ј А В У 
 
да сам при састављању Пријаве деловодни број: *_______________ (*попуњава подносилац пријаве-

интерни број пријаве подносиоца пријаве) за јавну набавку добара Резервни делови  ЈНКП 1/2019 поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

пријаве.  

 
 
 

                  ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

                    М.П.         _______________________________  
                                  (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 

 
* Уколико пријаву подноси група подносиоца пријаве, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког подносиоца пријаве из групе подносиоца пријаве и оверена печатом. 
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3)  НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 
Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања пријава може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу подносиоца пријаве. У случају да пријаву 

подноси група подносилаца пријава, на коверти је потребно назначити да се ради о групи подносилаца 

пријаве и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој пријави. 

Пријаве се могу поднети:  

- непосредно или курирском службом у пословним просторијама Наручиоца ЈКП "Градско зеленило" 

Нови Сад, Темерински пут бб, улаз из ул. Милана Лесковца, 21000 Нови Сад- писарница или 

- путем поште на адресу: ЈКП Градско зеленило Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска број 2 са назнаком: 

„НЕ ОТВАРАТИ - пријава за ЈНКП 1/2019 – Резервни делови- Партија број_______“. 

Пријава се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.05.2019. године до 

10.00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене пријаве, на коверти, односно кутији у којој се пријава налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум пријаве према редоследу приспећа. Уколико је 

пријава достављена непосредно наручилац ће подносиоцу пријаве предати потврду пријема пријаве. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема пријаве.  

Пријава коју наручилац није примио у року одређеном за подношење пријава, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу пријаве подносити, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремену пријаву наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену подносиоцу 

пријаве, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Отварање пријава ће се обавити дана 20.05.2019. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у 

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Темерински пут бб. Отварање пријава је јавно.  
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 3.1) ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ: 

 

ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ – ПРВА 

ФАЗА- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, ЈНКП 1/2019 
 

На основу Позива за подношење пријава објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца www.zelenilo.com дана 19.04.2019. године.  

 

3.1.1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ  (* подаци из АПРа) 

Пословно име: 
 

Назив:    *попуњава само предузетник: 
* 

Скраћено пословно име: 
 

Адреса седишта: 

Општина: 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште: 
 

Матични број:  

ПИБ: 
 

Оснивач (* попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

* * 

Матични број:  ПИБ:  

Претежна делатност 

Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке  и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Особа/лице за контакт:  

Деловодни (интерни) број пријаве подносиоца 

пријаве: 

 

Интернет страница на којој су докази из чл. 77. 

Закона јавно досупни  

(уколико се не достављају уз пријаву, а ако се 

доказивање испуњености услова врши изјавом 

не треба попуњавати): 
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ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ:  

А)   САМОСТАЛНО 

Б)   КАО  ЗАЈЕДНИЧКА ПРИЈАВА 

В)   СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 Заокружити  начин подношења пријаве (А, Б или В).  
 

НАПОМЕНА: 

 Уколико се подноси заједничка пријава обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен 

Образац општи подаци о подносиоцу пријаве из групе подносиоца пријаве (Образац 3.1.6).  

 Уколико се подноси пријава са подизвођачем обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом 

оверен Образац општи подаци о подизвођачима (Образац 3.1.5).  

 

3.1.2)   ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ ЗА:  

 

А)   СВЕ ПАРТИЈЕ 

     Б)   ПОЈЕДИНУ/Е ПАРТИЈУ/Е И ТО: ____________________________________________ 

 
 Заокружити  начин подношења пријаве (А или Б).  

 Уколико се пријава подноси за поједине партије (Б), уписати број партије за коју се подноси 

пријава 

 

3.1.3)   ПРЕДМЕТ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

Предмет: Резервни делови  

Подносилац пријаве је у регистру понуђача: 
(заокуружити понуђен одговор) 

ДА                    НЕ 

 

 

3.1.4) ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗОВОЂАЧУ 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу 

_________________________% 

 

 

                                                                                                 ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

Место и датум ___________________             М.П.          ____________________________ 
                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

     

НАПОМЕНА:  

Образац пријаве подносилац пријаве мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
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3.1.5)  ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

У вези са Позивом за подношење пријава за јавну набавку добара у квалификационом поступку- прва 

фаза – Резервни делови ЈНКП 1/2019 изјављујемо да пријаву подносимо са подизвођачем/има. 

Општи подаци о подизвођачу: 

 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

 

                                                                                                    ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

Место и датум______________         М.П.            _____________________________ 
                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомена: 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они подносиоци пријаве који пријаву 

подносе са подизвођачем.  

 Ако подносилац пријаве наступа без подизвођача, Образац општи подаци о подизвођачу се не 

попуњава и не доставља уз пријаву. 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује  подносилац пријаве, односно 

његово овлашћено лице. 

 Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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3.1.6)  ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У  

ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПРИЈАВИ 

 

У вези са Позивом за подношење пријава за јавну набавку добара у квалификационом поступку- прва 

фаза – Резервни делови ЈНКП 1/2019 изјављујемо да пријаву подносимо као група подносиоца 

пријаве/заједничка пријава. 

Општи подаци о учеснику у заједничкој пријави: 
 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА 
 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације  лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 
 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Име особе за контакт:  

Телефон:    

Е – mail адреса:    



 Конкурсна документација за квалификациони поступак- прва фаза 1/2019                                              25 / 25 

 

 

3. ЧЛАН ГРУПЕ 

 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

 

         

 

                                                                    ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

  Место и датум ___________________               М.П.                       ____________________________ 
                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 Образац општи подаци о сваком подносиоцу пријаве из групе подносилаца пријаве попуњавају и уз 

пријаву подносе само они подносиоци пријаве који подносе заједничку пријаву. 

 Ако подносилац пријаве не наступа у заједничкој пријави, Образац општи подаци о сваком 

подносиоцу пријаве из групе подносилаца пријаве се  не попуњава и не доставља уз пријаву. 

 Образац општи подаци о сваком подносиоцу пријаве из групе подносилаца пријаве попуњава и 

потписује подносилац пријаве –носилац посла, односно његово овлашћено лице. 

 Уколико има више подносиоца пријаве у групи подносилаца пријаве Образац општи подаци о 

сваком подносиоцу пријаве из групе подносилаца пријаве се може умножити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


