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                                                                                                              СТРАНА 8А 
 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА ПОНУЂАЧА МОРА БИТИ ПОДНЕТА, ПАКОВАЊЕ, ПЕЧАЋЕЊЕ  
И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДА 

 
Понуда се подноси у затвореном омоту (коверти) са назнаком „Понуда – не отварати“ - за јавну набавку број 
II, 404-1-Д-10/15. На коверти навести адресу наручиоца и редни број јавне набаке. На полеђини коверте навести 
назив понуђача, адресу и број телефона особе за контакт,  као и то да ли понуђач наступа самостално или 
понуду подноси са подизвођачем када је неопходно навести и назив подизвођача, адресу и седиште или понуду 
подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, адресу, седиште за сваког члана групе и назначити ко 
је овлашћени члан групе.  
НАПОМЕНА: Понуђач ће све обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повезати траком 
(јемстевеником) у целину и запечатити, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати поједини листови, односно прилози. 
Понуда се доставља на адресу: Градска општина Стари град, Београд, улица  Македонска број 42, непосредно НА 
ПИСАРАНИЦИ Градске општине Стари град или поштом на назначену адресу.  
 
 

 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 
Понуђач који наступа САМОСТАЛНО или СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА доставља ЗА СЕБЕ следеће обрасце 
и доказе.  

1. Попуњен ОБРАЗАЦ 1 – образац за оцену испуњености услова из члана 75 Закона о јавним 
набавкама и упутство како се доказују услови (попуњен, потписан и оверен образац); 

2. Попуњен ОБРАЗАЦ 2 - Образац понуде (попуњен, потписан и оверен образац); 
3. Попуњен ОБРАЗАЦ 3- Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем /има, (попуњен, потписан и 

оверен образац од стране понуђача)  -  доставља само понуђач који наступа самостално,  док у 
случају другачијег наступа, образац није потребно доставити. 

4. Попуњен ОБРАЗАЦ 4 - Изјава понуђача да наступа са подизвођачем /има, (попуњен, потписан и 
оверен образац од стране понуђача) - доставља само понуђач који наступа са подизвођачем/има, 
док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити. 

5. Попуњен Образац 10-  Изјава о независној понуди  (потписан и оверен образац од  
стране понуђача);  

    6.   Попуњен Образац 11- Трошкови припремања понуда ( попуњен, потписан и оверен   
           образац од стране понуђача)   

6. Попуњен Образац 12 – Изјава  којом се потврђује  да је понуђач  приликом   
састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 
заштити животне средине.   

 
Докази којима се доказују обавезни услови из члана 75, Закона уколико су  понуђачи  правна 

лица 
 
1. Извод из Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре 
2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник  није осуђиван за неко кривично дело 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.  Овај доказ не сме 
бити старији од 2 месеца од дана отварања понуда. 

3.  Потврде надлежног органа да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, 
не старије од 2 (два)  месеца  од дана објављивања односно достављања позива за подношење понуда: 

§ Потврда Министарста финансија и привреде  – Пореске управе  
      (издаје надлежна филијала) и 
§ Потврда Управе јавних прихода јединице локалне самоуправе  
     (издаје локална управа јавних прихода),  
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