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Јавна набавка Услуге набавке Агрегатора претраге за културно наслеђе за потребе 

Министарства културе и информисања, редни број: O-08/2018 
 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1  

  
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) 
Наручилац врши Измене и допуне конкурсне документације број 1 за јавну набавку 
Услуге набавке Агрегатора претраге за културно наслеђе за потребе Министарства 
културе и информисања, број: O-08/2018 и то: 
 
I   На страни 39. у Поглављу VII – МОДЕЛ УГОВОРА  мења се члан 3. који гласи: 
  
„Наручилац се обавезује да износ уговорене цене, из члана 2. став 1. овог уговора, 
уплати Добављачу на рачун број _____________________________________, код 
___________________________________, у року од ____ дана од дана 
испостављања захтева за плаћање, односно рачуна за извршене предметнe услугe, 
који се испоставља по извршеном квантитативном и квалитативном пријему 
предметних услуга.“ 
 
тако да сада гласи:  
 
,,Будући да се реализација састоји из 6 фаза односно пружања 6 појединачних 
услуга, Наручилац се обавезује да износ уговорене цене, из члана 2. став 1. овог 
уговора, уплати Добављачу на рачун број 
_____________________________________, код 
___________________________________, по следећој динамици односно у 6 
појединачних транши по извршеним услугама:  

1. Фаза Стварање предуслова и механизама за спровођење свих фаза 
дигитализације фонда покретног културног наслеђа на основу препорука 



Смерница за дигитализацију културног наслеђа Републике Србије- након 
реализације и извршеном квантитативном и квалитативном пријему 
предметних услуга и испостављању рачуна за извршене предметне услуге у 
износу који је понуђач навео у Обрасцу структуре цене, у року од 45 дана од 
дана испостављања захтева за плаћање, односно рачуна за извршене 
предметнe услугe, који се испоставља по извршеном квантитативном и 
квалитативном пријему предметних услуга. 

2. Фаза Стварање предуслова кроз механизам за обједињавање 
репрезентативног дела база података за музеје са територије Републике 
Србије-  након реализације и извршеном квантитативном и квалитативном 
пријему предметних услуга и испостављању рачуна за извршене предметне 
услуге у износу који је понуђач навео у Обрасцу структуре цене, у року од 
45 дана од дана испостављања захтева за плаћање, односно рачуна за 
извршене предметнe услугe, који се испоставља по извршеном 
квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга. 

3. Фаза Израда подсистема Конектори са базама података изворних система -  
након реализације и извршеном квантитативном и квалитативном пријему 
предметних услуга и испостављању рачуна за извршене предметне услуге у 
износу који је понуђач навео у Обрасцу структуре цене, у року од 45 дана од 
дана испостављања захтева за плаћање, односно рачуна за извршене 
предметнe услугe, који се испоставља по извршеном квантитативном и 
квалитативном пријему предметних услуга. 

4. Израда подсистема Централна база података -  након реализације и 
извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга и 
испостављању рачуна за извршене предметне у износу који је понуђач навео 
у Обрасцу структуре цене, у року од 45 дана од дана испостављања захтева 
за плаћање, односно рачуна за извршене предметнe услугe, који се 
испоставља по извршеном квантитативном и квалитативном пријему 
предметних услуга. 

5. Израда подсистема Јавни портал за претрагу -  након реализације и 
извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга и 
испостављању рачуна за извршене предметне услуге у износу који је 
понуђач навео у Обрасцу структуре цене, у року од 45 дана од дана 
испостављања захтева за плаћање, односно рачуна за извршене предметнe 
услугe, који се испоставља по извршеном квантитативном и квалитативном 
пријему предметних услуга. 

6. Израда подсистема Административни портал и организовање обука за рад-  
након реализације и извршеном квантитативном и квалитативном пријему 
предметних услуга и испостављању рачуна за извршене предметне услуге у 
износу који је понуђач навео у Обрасцу структуре цене, у року од 45 дана од 
дана испостављања захтева за плаћање, односно рачуна за извршене 
предметнe услугe, који се испоставља по извршеном квантитативном и 
квалитативном пријему предметних услуга.” 

 
 



II    На страни 26. конкурсне документације у Поглављу V – УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ мења се Тачка 9, Подтачка 9.1. 
Захтеви у погледу рока, начина и услова плаћања која гласи: 
- ,,Рок плаћања: не краћи од 15 и не дужи од 45 дана од дана пријема захтева 

за плаћање, одн. рачуна за извршене предметне услуге, који се испоставља по 
извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17); 

- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача; 
- Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс.“ 
 
тако да сада гласи: 
 
- ,,Рок плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања захтева за плаћање, 

односно рачуна за извршене предметнe услугe, који се испоставља по 
извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга, по 
динамици утврђеној предметном конкурсном документацијом, будући да се 
реализација састоји из 6 фаза односно пружања 6 појединачних услуга, у складу 
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17); 

- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача; 
- Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс.“ 
 
 
III   На страни 36. конкурсне документације у Поглављу VI – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-
Услови понуде,  мења тачка 6, која гласи: 

6. Рок плаћања:_____ дана (не краћи од 15  и не дужи од 45 дана); 
 
тако да сада гласи:  
 

6. Рок плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања захтева за 
плаћање, односно рачуна за извршене предметнe услугe, који се 
испоставља по извршеном квантитативном и квалитативном пријему 
предметних услуга, по динамици утврђеној предметном конкурсном 
документацијом; 

 
IV У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
 

 
 

                                                                                 Комисија за јавну набавку 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

Набавка Агрегатора претраге културног наслеђа за потребе  Министарства културе 
и информисања 

 
закључен дана ___________ 2018. године (понуђач не уписује овај податак), у Београду, 
између: 
 
1) Републике Србије – Министарства културе и информисања, Београд, Влајковићева 
бр. 3, које заступа министар  Владан Вукосављевић,  ПИБ:  102199535, матични број: 
07001525 (у даљем тексту: Наручилац),   
 
и  
 
2) ________________________________  из _____________, улица ___________________ 
бр. ___, ПИБ: _____________,матични број _____________, које заступа 
________________,  (уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај 
заједничке понуде) 
 
2/1)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који 
наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а или б сходно статусу) 
2/2)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који 
наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 
2/3)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који 
наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 
2/4)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________,а  који 
наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 
(у даљем тексту: Добављач). 
 

Напомена:  Позиције 2/1, 2/2, 2/3 и 2/4 попуњавају чланови групе понуђача у случају 
да понуду подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за 
реализацију уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или 
б). У случају подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се 
уиисују у позицији 2. 

 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је пружање услуге Набавка Агрегатора претраге културног 
наслеђа (у даљем тексту: предметнe услугe), у свему према понуди Добављача, бр. 
_____________ од ________________ године, код Наручиоца заведена под бр. 
_____________ од ________________ године, на основу које је Добављачу додељен уговор, 
у отвореном поступку јавне набавке услуга, број О-08/2018. 
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Техничке карактеристике (спецификације) Наручиоца (Прилог 1) и понуда 
Добављача из претходног става (Прилог 2), чине саставни део овог уговора. 

 
Цена 

Члан 2. 
Наручилац је прихватио цену наведену у понуди Добављача из члана 1. овог 

уговора, од ___________ динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом.  
У цену су урачунати трошкови извршења услуга, као и сви други трошкови које 

има Добављач, како би у потпуности извршио све уговором предвиђене обавезе. 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања овог уговора. 

 
Плаћање 
Члан 3. 

 Будући да се реализација састоји из 6 фаза односно пружања 6 појединачних 
услуга, Наручилац се обавезује да износ уговорене цене, из члана 2. став 1. овог уговора, 
уплати Добављачу на рачун број _____________________________________, код 
___________________________________, по следећој динамици односно у 6 појединачних 
транши по извршеним услугама:  

1. Фаза Стварање предуслова и механизама за спровођење свих фаза дигитализације 
фонда покретног културног наслеђа на основу препорука Смерница за 
дигитализацију културног наслеђа Републике Србије- након реализације и 
извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга и 
испостављању рачуна за извршене предметне услуге у износу који је понуђач навео 
у Обрасцу структуре цене, у року од 45 дана од дана испостављања захтева за 
плаћање, односно рачуна за извршене предметнe услугe, који се испоставља по 
извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга. 

2. Фаза Стварање предуслова кроз механизам за обједињавање репрезентативног дела 
база података за музеје са територије Републике Србије-  након реализације и 
извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга и 
испостављању рачуна за извршене предметне услуге у износу који је понуђач навео 
у Обрасцу структуре цене, у року од 45 дана од дана испостављања захтева за 
плаћање, односно рачуна за извршене предметнe услугe, који се испоставља по 
извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга. 

3. Фаза Израда подсистема Конектори са базама података изворних система -  након 
реализације и извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних 
услуга и испостављању рачуна за извршене предметне услуге у износу који је 
понуђач навео у Обрасцу структуре цене, у року од 45 дана од дана испостављања 
захтева за плаћање, односно рачуна за извршене предметнe услугe, који се 
испоставља по извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних 
услуга. 

4. Израда подсистема Централна база података -  након реализације и извршеном 
квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга и испостављању 
рачуна за извршене предметне у износу који је понуђач навео у Обрасцу структуре 
цене, у року од 45 дана од дана испостављања захтева за плаћање, односно рачуна 
за извршене предметнe услугe, који се испоставља по извршеном квантитативном и 
квалитативном пријему предметних услуга. 

5. Израда подсистема Јавни портал за претрагу -  након реализације и извршеном 
квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга и испостављању 
рачуна за извршене предметне услуге у износу који је понуђач навео у Обрасцу 
структуре цене, у року од 45 дана од дана испостављања захтева за плаћање, 
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односно рачуна за извршене предметнe услугe, који се испоставља по извршеном 
квантитативном и квалитативном пријему предметних услуга. 

6. Израда подсистема Административни портал и организовање обука за рад-  након 
реализације и извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних 
услуга и испостављању рачуна за извршене предметне услуге у износу који је 
понуђач навео у Обрасцу структуре цене, у року од 45 дана од дана испостављања 
захтева за плаћање, односно рачуна за извршене предметнe услугe, који се 
испоставља по извршеном квантитативном и квалитативном пријему предметних 
услуга. ” 

 
Рок извршења услуга 

Члан 4. 
Добављач се обавезује да Наручиоцу изврши предметнe услугe, у року од ____ 

дана од дана дана пријема захтева за извршење услуга која су предмет набавке 
(појединачне услуге из тачке 1. у Техничкој спецификацији). 

 
Уговорна казна 

Члан 5.  
Уколико Добављач не изврши предметнe услугe у уговореном року из члана 4. овог 

уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне, 
износ од 2‰ (два промила) од укупне вредности уговора, а највише до 10% од укупне 
вредности уговора.  

Уколико кривицом Добављача предметнe услугe не буду извршене у уговореном 
року, а Наручилац због тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, 
Наручилац има право да од Добављача  захтева и износ накнаде штете који прелази висину 
уговорне казне. 

Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, 
износ штете се утврђује у одговарајућем судском поступку.  

 
Средство финансијског обезбеђења 

Члан 6. 
 Добављач је дужан приликом закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од 
дана закључења уговора достави уредно потписану сопствену бланко меницу, без  
жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10%  вредности 
уговора без ПДВ-а са клаузулом „безусловна“, „платива на први позив“, не може садржати 
додатне услове за исплату краће рокове од рокова које је одредио Наручилац или мањи 
износ од онога који је одредио Наручилац, као средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла. Меница мора да  важи десет дана дуже од истека рока важења 
уговора.  
Меница мора бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, а као 
доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од стране 
своје пословне банке.  
Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 
промету (,,Сл. лист СРЈ“  бр. 3/02 , 5/03 , ,,Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 – др. закон, 
31/11). Менично овлашћење изабрани понуђач даје на обрасцу који сачињава Наручилац, који 
представља саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку. 
Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и копију 
картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног  за заступање 
и доказ о регистрацији менице. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде 
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају 
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промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 
са потписом са картона депонованих потписа. 
Уколико Добављач приликом закључења уговора, а најкасније у року од десет дана од дана 
закључења уговора не достави средство финансијског обезбеђења на начин и под условима   
из става 1. – 5, уговор ће бити раскинут. 
Наручилац ће наплатити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене 
обавезе. 

Квалитативна и квантитативна контрола 
Члан 7. 

Квалитативну и квантитативну контролу извршења сваке од појединачних услуге (из тачке 
1. у Техничкој спецификацији) извршиће представник Наручиоца, у присуству 
представника изабраног Понуђача, о чему се сачињава записник о квантитативном и 
квалитативном пријему, који обострано потписују представник Наручиоца и изабраног 
Понуђача. Када се изврше све појединачне услуге и одрже планиране обуке/радионице, 
сачиниће се коначни записник о квантитативном и квалитативном пријему, који обострано 
потписују представник Наручиоца и изабраног Понуђача. 
Уколико се установи било какав квантитативни или квалитативни недостатак, односно 
неисправност, Наручилац је дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га 
изабраном понуђачу, а изабрани понуђач се обавезује да записнички утврђене недостатке у 
квалитету и/или квантитету отклони најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији. Сматра се да је квантитативни и квалитативни 
пријем предмета набавке извршен када се, без примедби, прими од стране представника 
Наручиоца. 
За евентуалне скривене недостатке извршених предметних услуга, који се нису могли 
уочити у редовном поступку квалитативне и квантитативне контроле, Наручилац има право 
рекламације у периоду од 6 месеци након овере коначног записника (период тестирања). 

 
Трајање уговора 

Члан 8. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна и важи до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране. 
 

Раскид уговора 
Члан 9. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Добављач 
касни са извршењем предметних услуга више од 10 дана, од дана истека рока из члана 4. 
овог Уговора. 

Завршне одредбе 
Члан 10. 

Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми, закључивањем 
анекса уговора. 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, примењују одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи 
прописи, који регулишу ову материју. 

Члан 12. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа 

решавају споразумно. 
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Уколико спорови између уговорнх страна не буду решени споразумно, уговара се 
надлежност Привредног суда у Београду. 

 
Члан 13. 

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

 
 
 

Члан 14. 
Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих по 3 примерка задржава 

свака уговорна страна. 
 
 
          ДОБАВЉАЧ                                                               НАРУЧИЛАЦ 
                                                                                   

   
  Владан Вукосављевић, министар 

                
 
 
 
П Р И Л О З И  који су саставни део Уговора: 
Прилог 1.    Понуда Добављача  број: __________од __.__.2018. године; 

                           Прилог 2.  Техничке спецификације из  Конкурсне документације за јавну набавку број: О-
08/2018. 

 
НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, 

у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 
модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 

                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министарство културе и информисања, Београд, Влајковићева бр. 3 
Јавна набавка у отвореном поступку (редни број: О- 08/2018) 

 

Страна 33 од 50 
 

 
 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. _________________ од _________ (понуђач уписује свој заводни 

број) за јавну набавку у отвореном поступку – Набавка Агрегатора претраге 
културног наслеђа, за потребе Министарства културе и информисања, број јавне 
набавке О-08/2018  за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
 
Табела 1.  

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра (Регистра 
Агенције за привредне регистре) 
 

 

 
Адреса понуђача: 
 

 

 
Име и презиме особе за контакт: 

 
 
 

 
е-маил: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Шифра делатности: 

 

 
Назив банке и број рачуна: 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 
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Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и то А), Б) или В) (и уписати 
податке под Б) и В), Напомена: уколико наступа група понуђача са 
подизвођачем/има заокружити Б) и В) и попунити податке за те опције)) 
Табела 2. 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ИМА 
 
1) 

 
Пословно име или скраћени 
назив из одговарајућег 
регистра (Регистра Агенције за 
привредне регистре) свих 
подизвођача 
 

    
   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 

 
 

 
Адреса: 

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 

 
 

 
Матични број: 

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 

 
 

 
Порески идентификациони 
број: 

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 

  
Име и презиме особе за 
контакт: 

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 
1) _____________________________ 

   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 

 
В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 
 

Пословно име или скраћени 
назив из одговарајућег 
регистра (Регистра Агенције за 
привредне регистре) свих 
чланова групе понуђача 

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 
   4) ________________________________ 
   5) ________________________________ 

     1) ________________________________ 
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Адреса: 

   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 
   4) ________________________________ 
   5) ________________________________ 
 

 Име и презиме особе за 
контакт: 

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 
   4) ________________________________ 
   5) ________________________________ 
 

 е-маил    1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 
   4) ________________________________ 
   5) ________________________________ 
 

 Телефон:    1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 
   4) ________________________________ 
   5) ________________________________ 
 

 Телефакс:    1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 
   4) ________________________________ 
   5) ________________________________ 
 

  
 
Порески идентификациони 
број: 

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 
   4) ________________________________ 
   5) ________________________________ 

  
 
Матични број: 

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 
   4) ________________________________ 
   5) ________________________________ 

  
Шифра делатности:  

   1) ________________________________ 
   2) ________________________________ 
   3) ________________________________ 
   4) ________________________________ 
   5) ________________________________ 
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Услови понуде: 

 
 

1. Укупна цена без ПДВ-а:  _________________ динара; 
2. Износ ПДВ-а:   _________________ динара; 
3. Укупна цена са ПДВ-ом: _________________ динара; 
4. Начин плаћања:    уплатом на рачун понуђача; 
5. Услов плаћања:   понуђачу није дозвољено да захтева аванс; 
6. Рок плаћања:   у року од 45 дана од дана испостављања 

захтева за плаћање, односно рачуна за извршене предметнe услугe, који се 
испоставља по извршеном квантитативном и квалитативном пријему 
предметних услуга, по динамици утврђеној предметном конкурсном 
документацијом; 

7. Рок извршења услуга:  _____ дана (не дужи од 90 дана); 
8. Рок важења понуде:  _____ дана (не краћи од 30 дана). 

 
Напомена:     

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ (рубрику није 

неопходно попуњавати).  
 
  
 
      У _________________                                                         Потпис овлашћеног 
лица 
 
Дана _______________                          М. П.                    
___________________________             
 
 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. 
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