
1 

 

 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови – ПОСТАВЉАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 

СВЕТЛОСНОМ САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 1Б-13 

Јн 8/2020 врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
                                                                                                    

 

УМЕСТО 

 

На страни 77 од 86 

 

 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 (или 

непосредно на наведену адресу на писарници Градске управе града Кикинда у услужном 

центру, шалтер 2) са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (радова) набавку - Постављање 

и опремање светлосном саобраћајном сигнализацијом на државном путу 1Б-13 – 

Партија 1/Партија 2, ЈН 08/2020 - НЕ ОТВАРАТИ ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 13.03.2020. године до 12:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
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потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац  - Референц листа(Образац 5); 

 Образац  Потврде о извршеним радовима(Образац 6); 

 Образац Потврде о обиласку локације (Образац 7) 

 Модел уговора; 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

 Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за поврат 

аванса  

 Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла  

 Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 

грешака у гарантном року. 

 Наведене доказе из табеле обавезних и додатних услова  

 

 

 

 

МЕЊА СЕ И  ГЛАСИ : 

 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 (или 

непосредно на наведену адресу на писарници Градске управе града Кикинда у услужном 

центру, шалтер 2) са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (радова) набавку - Постављање 

и опремање светлосном саобраћајном сигнализацијом на државном путу 1Б-13 – 
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Партија 1/Партија 2, ЈН 08/2020 - НЕ ОТВАРАТИ ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 16.03.2020. године до 12:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац  - Референц листа(Образац 5); 

 Образац  Потврде о извршеним радовима(Образац 6); 

 Модел уговора; 

 Бланко сопствена меница за озбиљност понуде 

 Наведене доказе из табеле обавезних и додатних услова  

 

 

 

 

                                                                                                           Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 


