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Прилог 1. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1. Подаци о наручиоцу: 

               ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш , огранак  Врање, ул. Жикице Јовановића Шпанца  бр. 
21, 17500  Врање,  

Седиште: Врање 

           Интернет страница: www.jugoistok.com 

1.2.  Врста поступка: 

  На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) и 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013)  ПД 
„ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.21, 17500 Врање 
(у даљем тексту: Наручилац) спроводи отворени поступак јавне набавке. 
 
1.3. Предмет јавне набавке: 

 Предмет јавне набавке је набавка услуга: пружање адвокатских услуга у отвореном 
 поступку  В-ЈНОП бр.18/13   

   (ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 79110000  - правни савети и 
заступање). 

 
1.4. Сврха спровођења поступка јавне набавке: 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

1.5. Контакт особа: Сунчица Стојменовић,  број телефона 017/421-318 лок.252, факс    
017/424-986, e - mail:suncica.stojmenovic@jugoistok.com 
 

 
1.6.  Рок за подношење понуда: 

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца дана 24.12.2013.г. 

         Рок за достављање понуда је 28.01.2014. године до 12.00 часова. 

     Јавно отварање понуда обавиће се дана 28.01.2014.  у 12.15 часова. 
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Прилог 2. 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Опис предмета јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга: пружање адвокатских услуга у отвореном поступку  
В-ЈНОП бр.18/13  

 (ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 79110000 - правни савети и заступање). 

2.2. Остали услови везани за предмет јавне набавке: 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗАХТЕВА 

(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) 

 

2.3  Опис захтеване услуге:  

 -   за заступање у парничним предметима до 300 предмета; 

1 извршилац у парничним предметима где је наручилац посла тужилац до 300 предмета. 
Задатак овог извршиоца је да након добијања тужбе, наручиоца посла заступа пред месно и 
стварно надлежним судовима, да сачињава све поднеске који су неопходни за вођење спора 
као и да сачини поднесак којим се изјављују редовни и ванредни правни лекови, уколико је то 
неопходно у предметном поступку. Након правноснажног окончања поступка овај извршилац је 
дужан да предмет снабде калаузулом правноснажности и исти врати наручиоцу.  

    

- за заступање у парничним предметима до 100 предмета; 

1 извршилац посла у предметима у којима је наручилац посла тужени у до 200 предмета. 
Задатак овог извршиоца је да након добијања тужбе сачини одговор на тужбу у законом 
предвиђеном року, заступа наручиоца посла пред месно и стварно надлежним судовима, да 
сачињава све поднеске који су неопходни за вођење спора као и да сачини поднесак којим се 
изјављују редовни и ванредни правни лекови, уколико је то неопходно у предметном поступку. 
Након правноснажног окончања поступка овај извршилац је дужан да предмет снабде 
калаузулом правноснажности и исти врати наручиоцу.  

 

 2.4 Место извршења уговора: 
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Посао се извршава пред стварно и месно надлежним судовима на територији огранка ЕД 
Врање: 

- Основни суд у Врању 
- Судска јединица у Владичином Хану, 
- Судска јединица у Бујановцу, 
- Судска јединица у Прешеву, 
-  Привредни суд у Лесковцу и 
-  Виши суд у Врању 
     

 2.5 Начин спровођења контроле: 

 - О току посла извршилац посла је дужан да наручиоцу подноси извештаје о окончаним 
поступцима најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец и то у писаној форми и да 
наручиоцу достави правноснажне одлуке надлежних судова, најкасније у року од 15 дана по 
снабдевању истих клаузулом правноснажности. 

 

2.6 Захтеви у погледу квалитета 

Услуге  које су предмет ове јавне набавке морају се пружити према правилима струке и 
позитивним законским прописима. 

 

 2.7 Посебни захтеви око извршења услуге  

      -  Како је финансијским планом за 2013. годину за пружање адвокатских услуга територији 
Огранка Електродистрибуције Врање планирано укупно 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
изабрани понуђач, ће вршити услуге  до висине издвојених средстава.   

2.8 Рок извршења:  

Динамику извршења посла диктирају судови који воде поступке  

2.9 Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 
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Прилог 3. 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

3.1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и 
позивом за подношење понуда Наручиоца. 
 Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореној и 
запечаћеном коверти или   кутији на адресу: ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  
Врање, 17500 Врање,  ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.21,  са назнаком  НЕ 
ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: пружање адвокатских услуга у 
отвореном поступку  В-ЈНОП бр.18/13 
На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон и факс 
понуђача и име лица за контакт именованог од стране понуђача. 
Рок за подношење понуда је до 28.01.2014. год, до 12.00 часова.  
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан, сматраће се 
благовременом понуда примљена од стране Наручиоца првог наредног радног дана до 
12.00 часова.   
Неблаговремене понуде неће се разматрати. Понуде које нису у складу са конкурсном 
документацијом сматраће се неприхватљивим. 
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене од   
стране Наручиоца, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене  понуде ће 
неотворене бити  враћене понуђачима са назнаком да су поднете  неблаговремено. 
 

3.2. Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за све 
елементе који се траже у конкурсној документацији. 
Документација које се прилаже уз понуду мора бити сачињена на српском језику. 
Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски 
језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача, у супротном понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
Наручилац ће водити поступак на српском језику. 
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне 
према приложеним упутствима. 
Понуде се достављају према или на оригиналним обрасцима конкурсне документације. 
 

3.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом и 
 конкурсном документацијом. 
 Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:                                                        

        Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени    у 
  прилогу 4. 

 Тражени докази које издају званичне институције могу се достављати у оригиналу, 
 овереној копији од стране судског или општинског органа и у неовереним копијама, а 
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
 понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
 достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  
 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
 докуметни којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
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 надлежних органа те државе. Ова документација мора бити преведена на српски језик и 
 оверена од стране овлашћеног судског тумача. 
 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
 тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
 државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 
 то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 
 примереном року. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог Закона, 
 понуђач може, уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и 
 материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним 
 бележником или другим надлежним органом те државе. 

-  Попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу (прилог 5.) 
- Изјава понуђача о независној понуди (прилог 6.);  
- Изјава о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке (прилог 7.); 
-  Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (прилог 8.). 
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (прилог 9.). 
- Модел уговора (прилог 10.) понуђач мора попунити, потписати и оверити печатом, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора.                                                                                       
- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
У случају заједничке понуде од стране групе понуђача, иста као саставни део мора да 
садржи споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

-    члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће  заступати 
 групу   понуђача пред Наручиоцем, 
-      понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
-      понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
-      понуђачу који ће издати рачун , 
-      рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
-      обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
Једно правно лице може дати само једну понуду као самостални понуђач или као понуђач 
из групе понуђача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача  
Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен 
у уговору. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о 
испуњености обавезних услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1., 2., 3. и 4., конкурсне 
документације.    
- Изјава да ће понућач доставити средство обезбеђења уговора за добро извршење посла 

(прилог 11.); 
- Изјава да ће понуђач доставити меницу за озбиљност понуде (прилог 12.); 
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изјава о поштовању свих обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  да је ималац права 
интелектуалне својине (прилог 13). 
- Изјава о поверљивости (прилог 14.)  изјава се доставља само уколико у понуди има 

поверљивих података; 
-  Изјава понуђача који заједнички подносе понуду – ова изјава се доставља само у  случају 
заједничке   понуде  (прилог 15.); 
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (прилог 16.). 
- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце-моделе референц листа понуђача за 

2010, 2011 и 2012.годину (прилози 17. 18. 19.) ; 
- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце-потврде купаца (правних лица којима је 

адв.пружао услуге)  за 2010, 2011. и 2012.годину (прилози 20. 21. и 22.) 
Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве понуђача: 

-   изјава понуђача о техничким капацитетима (прилог 23.) 
- изјава понуђача о кадровским капацитетима (прилог 24.) 

               
3.4. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2.И ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
-  Понуђач је дужан да у понуди 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  гарантује да је ималац  права интелектуалне својине. Образац изјаве је 
дат у конкурсној документацији, прилог 13., конкурсне документације  

  Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
3.5. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
3.6. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од Наручиоца    накнаду трошкова.  

        Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме понуде 
који је саставни део конкурсне документације, прилог 17. конкурсне документације. У 
обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са  техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови 
прибављања средства обезбеђења. Ако поступак јавне набавке буде обустављен из 
разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади поменуте 
трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди. 
3.7. Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.  

Понуђач треба да попуни образац понуде са ценама у динарима. 
У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду 
обити као неприхватљиву. 
  
3.8. Цене исказати без пореза на додату вредност. У случају да у додатој понуди није 
назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се 
сагласно Закону о јавним набавкама да је иста без пореза на додату вредност.  

 
3.9. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Обавезно навести у понуди рок важења понуде који не може да буде краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда. Уколико буде краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. Наручилац може затражити од понуђача продужење рока 
важења понуде. Захтеви и одговори у вези са тим састављаће се у писаној форми. Понуђач 
који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. У року за 
подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 
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који је одређен за подношење понуде. По истеку рока за подношење понуда понуђач не 
може повући нити мењати понуду. 
 
3.10. ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА                        

 О току посла извршилац посла је дужан да наручиоцу подноси извештаје о окончаним 
 поступцима најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец и то у писаној форми и да 
 наручиоцу достави правноснажне одлуке надлежних судова, најкасније у року од 15 дана по 
 снабдевању истих клаузулом правноснажности. 

 
 

3.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
    У обрасцу понуде (Образац бр.8.),  под тачком 11.  у табели "Износ захтеваног 

паушала, на месечном нивоу" , на празној линији уписати износ захтеваног паушала на 
месечном нивоу. 

   У обрасцу понуде (Образац бр.8.),  под тачком 12. у табели „Рок плаћања“  на празној 
линији уписати број дана одложеног плаћања по правоснажности одлуке, којом је окончан 
спор у корист наручиоца. 

         Наручилац посла се обавезује да извршиоцу посла плати за предметну услугу уплатом 
на текући рачун изршиоца посла. 

Максималан рок плаћања који понуђач може да понуди је рок од 45 дана од дана 
испостављања фактуре. У случају да понућачи наведу у својим понудама, нпр. следеће 
услове плаћања: - "плаћање у року од 55 календарских дана од дана доспелости 
плаћања и пријема фактуре од стране наручиоца", као понуђени рок плаћања сматраће 
се 45 дана и исти ће се упоређивати са осталим понудама. 

   НАПОМЕНА: Понуда понуђача који захтева авансно плаћање, биће одбијена 
као неприхватљива, и према таквој неће се даље поступати, односно неће се 
оцењивати. 

а)   Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи и соло меницу, eвидентирану у 
регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије, на износ од 10% са ПДВ-ом, 
вредности понуде, као обезбеђење озбиљности понуде. Уз соло меницу се прилаже 
менично овлашћење (менично овлашћење се не евидентира у регистру меница и 
овлашћења код Народне банке Србије) и картон депонованих потписа. Соло меница ће се 
употребити ако изабрани понуђач одустане од понуде, односно, од закључења уговора. 
Уколико понуђач не достави соло меницу за озбиљност понуде понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива.  

  
 
      б)  Понуђач је такође дужан да најкасније у тренутку закључења уговора, а у циљу 
обезбеђења доброг и  благовременог извршења посла, преда наручиоцу соло меницу, 
eвидентирану у регистру меница и  овлашћења код Народне банке Србије, на износ од 10% 
са ПДВ-ом, вредности понуде. Уз соло меницу се прилаже менично овлашћење (менично 
овлашћење се не евидентира у регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије) и 
картон депонованих потписа. 

 

3.12. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 

  Динамику извршења посла диктирају судови који воде поступке. 
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 Посао се извршава пред стварно и месно надлежним судовима на територији огранка ЕД 
Врање: 

 - Основни суд у Врању 
 - Судска јединица у Владичином Хану, 
 - Судска јединица у Бујановцу, 
 - Судска јединица у Прешеву, 
 -  Привредни суд у Лесковцу и 
 -  Виши суд у Врању 
 

3.13.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

- КРИТЕРИЈУМИ И ПОНДЕРИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ 
ПОНУДЕ 

Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је економски 
најповољнија понуда. 

Елементи критеријума на којима се заснива критеријум економски најповољније 
понуде су следећи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује 
накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

По свим датим елементима критеријумима, понуђач који понуди најповољније услове, 
бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан елемент 
критеријума. 

Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у 
односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, према датим 
методологијама доделе пондера, применом одређених образаца (формула и/или табела), а 
што је посебно одређено за сваки од наведених елемената критеријума. 

   

 3.14.1. Понуђена цена:   80    пондера. 

  
Под овим критеријумом подразумевају се два подкритеријума и то: 
 
 - захтевани паушал - 50 пондера и  
 - понуђени попуст по АТ - 30 пондера. 
 

 3.14.2.  Захтевани паушал - 50 пондера 

      Према овом елементу критеријума, упоређиваће се захтевани тј. понуђени паушал.  

Ред. 

бр. 

 

Назив елемената критеријума 

Број 
пондера 

1. понуђена цена 80 

2. Рок плаћања 20 
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    Понуде са најнижим захтеваним паушалом, бодоваће се максималним бројем пондера 
предвиђеним за овај подкритеријум. 
    Остале понуде, по овом подкритеријуму, бодоваће се сразмерно нижим бројем 
пондера, а према формули: 
 

Ппп =    50  х  Пмин 

        Пп 

Где је: 
 Ппп – број освојених пондера за понуђени паушал, 
 50   – максималан број пондера по овом подкритеријуму, 
 Пмин – најнижи понуђени паушал и 
 Пп – понуђени паушал.  
 

    3.14.3. Понуђени попуст по АТ - 30 пондера 

 Према овом подкритеријуму , упоређиваће се понуђени попуст по АТ. 
 Понуда у којој је понуђено пружање адвокатских услуга по АТ - биће вреднована  са "0" 
пондера. 
      Понуде са највећим процентом у односу на АТ, бодоваће се маскималним бројем 
поднера, предвиђеним за овај подкритеријум. 
 Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем 
пондера, а према формули: 
 

ПпAT=    30  х Пп 

                  ПпАТмax 

 
Где је: 
 Ппц – број освојених пондера за понуђени попуст по АТ, 
 30   – максималан број пондера по овом подкритеријуму, 
 ПпАТмах – највећи понуђени попуст у односу на АТ и 
 Пп – понуђени попуст.  
 
     До укупног броја пондера за елемент критеријума - понуђена цена, доћи ће се 
сабирањем освојених пондера, по оба ова подкритеријума. 
 

 НАПОМЕНА: Уколико неко од понуђача, понуди да услугу, која је предмет ове јавне набавке 
пружа без паушала, а по АТ, његова понуда биће оцењена са 50 пондера, по елементу 
критеријума понуђена цена, обзиром да је то максималан број пондера, који је предвиђен за 
подкритеријум  - захтевани паушал. 
 
         3.14.4 Рок плаћања:  20  пондера 
 
 
         Понуде са најповољнијим роком плаћања, бодоваће се максималним бројем пондера, а 
остале понуде по овом критеријуму бодоваће се сразмерно, а према формули:  
 
 

Pп  =   20   х Pмax 
        Прп 
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Рп – број освојених пондера за услове плаћања, 
20    –  максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Рмакс – најповољнији (најдужи) понуђени рок доспелости плаћања, 
Прп – понуђени рок доспелости плаћања  

 
 

--------------------------- 
 
 

   3.14.5  Избор најповољније понуде 
 
 
За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим наведеним елементима 

критеријума, добије највећи број пондера.  
 У поступку пондерисања исправних понуда, приликом рачунања, број освојених пондера 

биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће заокруживана на следећи начин:  
 - бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број друге децимале, 
 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно већи број друге 

децимале.    
  

 
 НАПОМЕНА: 

      У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу критеријума, 
наручилац ће дати предност понудама оних понуђача, који су исте исли сличне услуге 
вршили у већем износу на нивоу Електропривреде Србије.  
     Начин утврђивања чињеничног стања из претходног става обавиће се после 
отварања понуда.  
 

3.14. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Све додатне  информације или појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  у 
складу са чланом 63. став 2.  Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђачи могу 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, тражити у писаном облику уз 
напомену „ОБЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ на адреси Наручиоца: ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Ниш, огранак  Врање, 17500 Врање,  ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.21, на e – 
mail:suncica.stojmenovic@jugoistok.com; ili 017/421-318 лок.252, факс  017/424-986, сваког 
радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова. Тражење додатних информација телефоном 
није дозвољено. Ако је понуђач благовремено захтевао додатна објашњења, Наручилац ће му 
у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и 
истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.    

Комуникација у поступку јавне набавке, а у вези са додатним информацијама, 
појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.  

 
3.15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Наручилац задржава право до изврши измене или допуне конкурсне документације пре 
истека рока за подношење понуда. 
 Свака измена/допуна конкурсне документације представљаће део конкурсне документације 
и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  
 Уколико измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда, о чему ће бити 
обавештени сви понуђачи којима је достављена конкурсна документација, а обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда биће објављено на исти начин на који је објављен и 
позив за подношење понуда. 

 
3.17. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 
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1) Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве из 
конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно 
понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама. 

2) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у 
смислу члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 
3.18. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови из члана 
109. Закона о јавним набавкама или из објективних и доказивих разлога, који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 
набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 
(шест) месеци.  
 

3.19. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже додатна 
објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена било каква 
промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није дозвољена 
промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила прихватљивом 
односно одговарајућом. 
У случају несагласности јединичне и збирне цене, корекција ће бити извршена према 
јединичној цени, а у случају несагласности износа наведених у бројкама и словима, примат 
се даје износу неведеном словима. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена 
поступиће се сходно члану 92. Закона о јавним набавкама. 
Понуђач је дужан, да у току разматрања понуда омогући стручној комисији Наручиоца да 
врши контролу и тестирање као и да изврши демонстрацију функционисања релевантне 
опреме и капацитета понуђача.   
 

3.20.  ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
Све информације садржане у овој конкурсној документацији су поверљиве и не могу се 
користити у друге сврхе осим за припремање понуде. 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове 
јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која у истој не учествују. Ови 
подаци неће бити објављивани приликом отварања  понуда, нити у наставку поступка или 
касније.         
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 
садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне 
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја зе 
примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. 
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви мора бити 
подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 
„ПОВЕРЉИВО“.Наручилац не одговара за поверљиве податке који нису означени на горе 
наведени начин.  

 
3.21.        РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Рок за доношење одлуке о додели уговора до 25 (двадесет пет) дана од дана јавног 
отварања понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом. 

3.22.        ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Свако лице које има, или је имало интерес да му се додели уговор о предметној јавној 
набавци, а сматра да су у поступку набавке повређна његова права, може поднети захтев 
за заштиту права у складу са чланом 149. - 152. Закона о јавним набавкама у току целог 
поступка јавне набавке у року предвиђеном Законом о јавним набавкама. Обавезна уплата 
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таксе у износу од 80.000,00 динара (словима: осамдесетхиљададинараинулапара) не 
текући рачун буџета РС број 840 – 742221843 - 57.   
Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 
повратницом, са назнаком „Захтев за заштиту права“. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона о јавним набавкама.  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15/46 

 

 

Прилог 4. 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 Испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне 
документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа уз 
понуду, и то: 
 Овим се одређују обавезни и додатни услови сходно чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама, 
као и упутство како се доказује испуњености тих услова и прописују се документа као докази 
која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете понуде, а којим доказује испуњеност тих 
услова, сходно чл. 77. Закона о јавним набавкама. 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имају сва домаћа и страна правна 
и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, а у складу са 
овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом упутству, 

сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се даље 
разматрати, односно оцењивати. 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не доказује 
испуњеност било ког од наведених услова, односно којима не доказује испуњење свих 
наведених услова, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, услед 
чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. 

Закона о јавним набавкама.  
 

     Обавезни услови за учешће из члана 75. ЗЈН су следећи: 

1. За самосталне адвокате и заједничку адвокатску канцеларију: 
 
- понуђач – (самостални адвокат или заједничка адвокатска канцеларија - услове 
морају испуњавати сви адвокати који су основали заједничку адвокатску канцеларију) 
 

1. да је понуђач (самостални адвокат или заједничка адвокатска канцеларија) регистрован код   
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. да понуђач – (самостални адвокат или заједничка адвокатска канцеларија односно 
 адвокати   који су основали заједничку адвокатску канцеларију нису осуђивани за неко   од 
кривичних дела као појединац и/или као члан организоване криминалне  групе,  да  (сваки од 
адвоката) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела    против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 
3. да понуђачу (самосталном адвокату или свим адвокатима појединачно који су основали 



 

16/46 

заједничку адвокатску канцеларију и/или су запослени у адвокатској канцеларији) није изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење 
понуда; 
 
4. да је понуђач (самостални адвокат или сваки од адвоката који су основали заједничку 
адвокатску канцеларију и/или су запослени у адвокатској канцеларији) измирио доспеле порезе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији. 
 

2. за правно лице (ортачко адвокатско друштво) 
 

1. да је понуђач (ортачко адвокатско друштво) регистровано код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар; 

2. да понуђач (адвокатско ортачко друштво) и његов законски заступник (односно законски 
заступници адвокатског ортачког уколико их има више и запослени у поменутом друштву) 
нису осуђивани за неко од кривичних дела појединачно и/или 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. да понуђачу (адвокатском ортачком друштву) није изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда односно да 
ортацима адвокатског ортачког друштва или запосленима у поменутом друштву није изречена 
мера забране обављања делатности; 

4. да је понуђач (адвокатско ортачко друштво) измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 

 

Докази o испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН 

 

1. За самосталне адвокате и заједничку адвокатску канцеларију: 
 

- понуђач – (самостални адвокат или заједничка адвокатска канцеларија - услове 
морају испуњавати сви адвокати који су основали заједничку адвокатску канцеларију) 
 

1. Решење о упису у именик адвоката или заједничких адвокатских канцеларија, издат од 
стране надлежне адвокатске коморе; 
2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да сваки од самосталних адвоката или адвоката из 
заједничке адвокатске канцеларије није осуђиван за неко од кривичних дела као појединац или 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3. Потврде Прекршајног суда (за сваког од самосталног адвоката или адвоката из заједничке 
адвокатке канцеларије појединачно) да му није израчена мера забрана бављења адвокатуром 
и  Потврда надлежне адвокатске коморе (за сваког од самосталних адвоката или адвоката из 
заједничке адвокатке канцеларије појединачно) да код овог органа није регистровано да му је 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива 
за подношење понуда. 
4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је физичко лице (сваки 
самостални адвокат или сваки адвокат из заједничке адвокатске канцеларије) измирило 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је физичко лице 
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(сваки самостални адвокат или сваки адвокат из заједничке адвокатске канцеларије) измирило 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Напомене: 

• Докази наведени под тачкама 1 и 4 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре 
отварања понуда, 

• Доказ наведен под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда. 

 

2. за правно лице (ортачко адвокатско друштво) 
 

1. Решење о упису у именик адвокатских ортачких друштава, издат од стране Адвокатске 
коморе Србије; 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да ортачко друштво као и његов законски 
заступник (односно законски заступници-уколико ортачко друштво има више законских 
заступника – за сваког од заступника ортачког друштва појединачно) није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Потврде Прекршајног суда (за сваког од адвоката - ортака из адвокатског ортачког 
друштва) да му није израчена мера забрана бављења адвокатуром  и Потврда надлежне 
адвокатске коморе (за сваког од адвоката – ортака из адвокатског ортачког друштва) да код 
овог органа није регистровано да му је изречена мера забране обављања делатности; 

4.  Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

 

Напомене: 

 

• Докази наведени под тачкама 2 и 4 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре 
отварања понуда; 
• Доказ наведен под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда. 
 

*Понуђач који је уписан у Регистар понуђача у складу са чланом 78. Закона о јавним 
набавкама и „Правилником о садржини Регистра понуђача и документацији која се 
односи уз пријаву за регистрацију понуђача“ („ Службени гласник РС“, бр. 75 од 
25.08.2013.) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност Обавезних 
услова из члана 75. став 1, тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 

II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и 
чл. 77. Закона о јавним набавкама.  

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
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 1). Против понуђача није покренут дисциплински поступак за дело које га чини  недостојним 
       за бављење адвокатуром 
          Доказ: 
          Потврда Адвокатске коморе 

 

2). Да није покренут поступак за престанак бављења адвокатуром 

         Доказ: 
Потврда Адвокатске коморе 
 

 3). Да располаже неопходним финасијским капацитетом. 

  Под неопходним финансијским капацитетом сматра се да понуђач није  био  у блокади у 
току 2010, 2011, 2012 и 2013. године. 

       Доказ: 
         Потврда НБС  
 

 4). Да располаже неопходним пословним капацитетом. 

  Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач у претходне три пословне 
годинe, односно у току 2010., 2011. и 2012. године, извршио (пружио) у укупној вредности од 
најмање 3.000.000,00 динара, за целокупни период од три претходне пословне године, без 
обзира у којој вредности и колико је услуга извршио у свакој од наведених година. 
 

 Докази: 

Како би наручилац утврдио да ли понуђач располаже неопходним пословним 
капацитетом у складу са овом тачком, дужан је уз понуду доставити: 

 - Референт листу (на обрасцу наручиоца) - Обрасци бр.17., 18. и 19. 

 - Потврде наручилаца услуга, које прате референт листу Образац бр.20.,21. и 22.  

    -  Копије склопљених Уговора са наручиоцем   

  

 5). Да располаже довољним техничком капацитетом за извршење предметне јавне набавке.  

 Довољним техничким капацитетом сматра се ако понуђач,  поседује у власништву  
најмање један персонални рачунар (комјутер) 

  Докази: 

 - Изјаву о довољном техничком капацитету (на обрасцу наручиоца бр.23) и 
 - Фотокопије рачуна или уговора о набавци   

 

6). Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне јавне набавке.  

 Довољним кадровским капацитетом сматра се ако понуђач на дан подношења понуде 
испуњава наведене услове (кумулативно), и то: 

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
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НАПОМЕНА: Под довољним кадровским капацитетом сматра се да понуђач има најмање:  

   - минимум  1 адв. приправника или једног запосленог, које је дипломирани правник са или 
без положеног правосудног испита    

 

 Докази: 

 

Изјава одговорног лица  понуђача o укупном броју упослених радника, именима и 
презименима упошљених лица. (на обрасцу понуђача - образац бр.24) 

- решење Адвокатске коморе о упису приправника  у именик адв.приправника 

- Фотокопије Обрасца М3А, за најмање онолико запослених колико се сматра довољним 
кадровским капацитетом 

- Фотокопија радне књижице 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави све 
доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима од 1 до 4. 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, сваки понуђач из 
групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима 1 – 4, а 
додатне услове наведене под редним бројевима 1, 2, 3, 4,5,и 6  испуњавају заједно. 
 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим Обрасцем – 
сматраће се  неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 
Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не доказује 
испуњење било ког од наведених услова у складу са овим Обрасцем, односно којима не 
доказује испуњење свих наведених услова у складу са овим Обрасцем, сматраће се да 
не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене 
чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна понуда 
бити одбијена као неприхватљива. 
Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, понуђач 
је дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом одговорног лица. Није 
дозвољено ове обрасце достављати у фотокопији. 
Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а које издају државни 
органи, организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, овереној копији 
од стране судског или општинског органа и у неовереним копијама. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници 
надлежних органа. Понуђач је дужан да тачно наведе који су то докази и интернет страницу 
на којој су тражени докази јавно доступни. 
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Прилог 5. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

__________________________________________________________________________ 

Број јавне набавке: В-ЈНОП бр.18/13. Конкуришем 
за:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: __________________________________________________________ 

Адреса понуђача: _________________________________________________________ 

Одговорна особа (потписник уговора): ________________________________________ 

Особа за контакт: _________________________________________________________ 

Контакт телефон: __________________________________________________________ 

Телефакс: _____________________________________________________________ 

Електронска пошта: _______________________________________________________ 

Текући рачун: _____________________________________________________________ 

Назив банке: _____________________________________________________________ 

Матични број: _____________________________________________________________ 

Порески идентификациони број: ____________________________________________ 

Порески обвезник ПДВ: а) ДА          б) НЕ         (Заокружити) ______________________ 

Регистарски број: __________________________________________________________ 

Шифра делатности: ________________________________________________________ 

Вередостојност података потврђује: __________________________________________ 

Датум: ___________________________________________________________________ 

                                                                                                Потпис овлашћеног лица  
                                                                 М.П.                  понуђача 
 

                                                                                       __________________________ 
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Прилог 6. 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Назив понуђача: _______________________________________ 
 
Адреса понуђача: ______________________________________ 
 

 

 

 

 

 
 Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за 
јавну набавку услуга: пружање адвокатских услуга, у отвореном поступку  В-ЈНОП 
бр.18/13, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

 

 

 

У_____________________________ ,                                        Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                                    понуђача 

Дана ____________20__. године.                                                 ____________________              

М.П. 
 
 
 



 

22/46 

 
 

Прилог 7. 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавам 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке: 
 

Ред.бр. Обавезни услови:   

1. 
да ли је понуђач регистрован за обављање одговарајуће 
делатности код надлежног државног органа 

ДА НЕ 

2. 
да ли је понуђачу изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања позива 
за подношење понуда 

ДА НЕ 

3. 

да ли су понуђач и његов законски заступник осуђивани за 
неко од кривичних дела као чланови организоване 
криманалне групе и да ли су осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре 

ДА НЕ 

4. 

да ли је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или 
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације 

ДА НЕ 

 
Ред.бр. 

 
Додатни услови: 

  

 
1.  

Против понуђача није покренут дисциплински поступак за 
дело које га чини  недостојним за бављење адвокатуром 

ДА НЕ 

2. Да није покренут поступак за престанак бављења 
адвокатуром 

ДА НЕ 

3. Да располаже неопходним финасијским капацитетом. ДА НЕ 

4. Да располаже неопходним пословним капацитетом. ДА НЕ 

5. Да располаже довољним техничким капацитетом ДА НЕ 

6. Да располаже довољним кадровским капацитетом ДА НЕ 

Понуду дајем (заокружити): 

 1. самостално 

 2. понуда са подизвођачем 

 3. заједничка понуда 

Извршење делимично поверавам ___________________________________________ 
(назив и седиште подизвођача) 
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Подизвођачу/има поверавам извршење______________________________________ 
а њихово учешће у укупној набавци износи ____________ %. 
Носилац посла код заједничке понуде је _____________________________________ 
Статус понуђача (заокружити): 

• правно лице 
• физичко лице 
 

У________________ ,                                                            Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                         понуђача 

Дана ____________20__. године.                                   _________________________              

 
М.П. 
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Прилог 8. 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

                                                                                                            В-ЈНОП бр.18/13 
 

      На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге: 
пружање адвокатских услуга  у отвореном поступку,  а по предмету В-ЈНОП бр.18/13, 
објављеног дана _____.2013. године на Порталу јавних набавки, подносимо 

 

П О Н У Д У 

 

Број __________ од ___________ 

 

1 Назив понуђача  

2 Адреса и седиште понуђача  

3 Матични број  

4 Порески идентиф.број  

5 Број телефона  

6 Број телефакса  

7 E-mаil  

8 Овлашћена контакт особа  

9 Број текућег рачуна понуђача  

10 

Понуђена цена:  

Износ захтеваног паушала, на 
месечном нивоу 

 

 

_______________________ динара (паушал) 

11 

Понуђена цена - АТ 

Заокружити а или б,  

(уколико се заокружи под  б 
унети и % у односу на АТ) 

 

а) по АТ 

б) _____________% у односу на АТ 

12 
Рок плаћања: 

 

У року од____________ календарских дана, по 
правоснажности одлуке, којом је окончан спор у 
корист наручиоца 
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13 Рок  извршења предметне услуге  
Динамику извршења посла диктирају судови 
који воде поступке 

14 Гарантни рок  

О току посла извршилац посла је дужан да 
наручиоцу подноси извештаје о окончаним 
поступцима најкасније до 5-ог у месецу за 
претходни месец и то у писаној форми и да 
наручиоцу достави правноснажне одлуке 
надлежних судова, најкасније у року од 15 дана по 
снабдевању истих клаузулом правноснажности. 

15 Рок важења понуде 

  

 60 дана 

 

16 
Место извршења предметне 
услуге  

Посао се извршава пред стварно и месно 
надлежним судовима на територији огранка ЕД 
Врање: 
- Основни суд у Врању 
- Судска јединица у Владичином Хану, 
- Судска јединица у Бујановцу, 
- Судска јединица у Прешеву, 
-  Привредни суд у Лесковцу и 
-  Виши суд у Врању 

17. Превоз (остали трошкови) 

Уговорна цена  не обухвата  накнаду путних 
трошкова за превоз, без обзира уколико обавеза 
извршења услуга подразумева путовање понуђача 
ван његовог седишта,  
 

 

17.Понуда се  подноси:(заокружити  а), б) или в) 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

18.Подаци о подизвођачу: (навести назив, седиште, матични број и пиб  подизвођача, контакт) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

19.Подаци о учесницима заједничке понуде:(навести назив, седиште, матични број и пиб свих 
учесника у заједничкој понуди, контакт) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

20. Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 
_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Понуђена цена је са укалкулисаним свим зависним трошковима за извршење 
предметних радова. 

        За понуђача, 

                                                   

                       (м.п.)                           __________________________ 

                                                                          (потпис) 

 

__________________________ 

   (читко навести име и презиме) 

 

 __________________________ 

       (навести функцију) 

У ____________________________, 

 

Дана ____.____.________. године. 

Напомена: 

Уколико понуђач наступа без учешћа подизвођача, не попуњава тачку 18. а ако не подноси 
понуду као заједничку не попуњава тачку  19. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

Уколико подносе заједничку понуду, понуђачи из групе морају доставити споразум којим се 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
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Образац бр.9 
В-ЈНОП бр. 18/13 

 

          Поводом Вашег позива за подношење понуда за избор најповољније понуде и 
закључење уговора о јавној набавци услуга: пружање адвокатских услуга  пo партијама  у 
отвореном поступку  а по предмету В-ЈНОП бр.18/13, на на основу наше понуде под 
бр.___________од _____________2013. године, достављамо Вам 

 

СТРУКТУРУ  ЦЕНЕ 

Табела 1. 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Ред. 

Бр. 

Врста спора Поднесак 

 

Рочиште Одложено 

 

1 

 

до 374.999 

   

 

2 

 

од 375.000 до 624.999 

   

 

3 

 

од 625.000 до 1.249.999 

   

 

4. 

 

од  1.250.000 до 2.499.999 

   

 

5. 

 

2.500.000 - 4.999.999 

   

 

6. 

 

5.000.000 - 9.999.999 

   

 

7. 

 

10.000.000,00 - 19.999.999 

   

 

8. 

 

Преко 20.000.000,00 

   

 

9. 

За сметање поседа, службености 
и радне спорове 
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        За понуђача, 

                                                   

                       (м.п.)                  __________________________ 

                                                                      (потпис) 

 

                      __________________________ 

   (читко навести име и презиме) 

 __________________________ 

       (навести функцију) 

У ____________________________, 

 

Дана ____.____.________. године. 

 

 

     УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Овим Упутством за попуњавање обрасца структуре цене (у даљем тексту: Упутство) прописује 
се начин попуњавања Обрасца структуре цене (у даљем тексту: Структура цене) од стране 
понуђача. 
     1. Образац структуре цене сачињен је на обрасцу који је саставни део конкурсне 

документације, а који се доставља понуђачу у прилогу конкурсне документације. 
     2.  Образац структуре цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац структуре цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.“ – уписати деловодни број 

и датум које је понуђач уписао у обрасцу понуде. 
    5.  У обрасцу структуре цене на предвиђеним местима (линијама) исказује се понуђена цена 

у динарима, бројчано. (колоне 3.4. и 5) 
     6.  Образац структуре цене потписати на предвиђеном месту и оверити печатом.  
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Прилог 10. 

Модел уговора 
 
                                                                 У Г О В О Р 

О ПРУЖАЊУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА  
 (В-ЈНОП бр.18/13) 

  

Закључен у Врању , између: 

 
 1.   Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, 
Огранак Е.Д.Врање са седиштем у ул: Жикице Јовановића Шпанца бр 21, са ПИБ-ом 
104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 205-12852-41  код Комерцијалне банке, 
које заступа директор Зоран Кнежевић, дипл.маш.инж., као купца, с једне стране и   

 
 2. Адвоката _____________________________ из  __________________, у 
ул._______________________________________ бр.__________,  са  чији је т.р. бр. 
_________________________. код ___________________ банке,  као извршиоца посла, с друге 
стране и 
 
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл. 1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је извршилац посла изабран за најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке  - за набавку услуга, – пружање адвокатских услуга  у 
предмету В-ЈНОП бр.18/13.  

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл. 2. 
 
 Предмет овог уговора је набавка услуга  - пружање адвокатских услуга  а у свему према 
конкурсној документацији за предметну јавну набавку и условима из прихваћене понуде 
извршиоца посла под бројем ____________ од ______________20__. године  и под бр. 
наручиоца  посла ___________  од ____________20__. године, а која документа су саставни 
део овог уговора. 
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Чл. 3. 
 

 Наручилац посла се обавезује да извршиоцу посла, на име пружених услуга,  које су 
предмет овог уговора, а за успешно окончане спорове изврши исплату према ценама датим у 
прихваћеној понуди извршиоца посла. 
 Уговорне стране су се споразумеле да су појединачне уговорене цена за услуге које чине 
предмет овог уговора одређују важећом АТ, с тим што је проценат прихваћеног попуста фиксан 
и не може се мењати за период за који је закључен овај уговор. Уговорна цена  не обухвата  
накнаду путних трошкова за превоз без обзира, уколико обавеза извршења услуга 
подразумева путовање понуђача ван његовог седишта,  
 

(м.п.)                                 ________________________ 
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                                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
 

 
РОК ЗАВРШЕТКА ПОСЛА  

Чл. 4. 
 

 Извршилац посла обавезује се да услуге које су предмет овог уговора извршава према 
динамици  посла коју диктирају судови који воде поступке. 
  
ПЛАЋАЊЕ  
 

Чл. 6. 
 

 Наручилац посла се обавезује да,  извршиоцу услуге, на име паушала, уплаћује уговорени 
износ, према прихваћеној понуди изабраног понуђача, најкасније до 10-ог у месецу за протекли 
месец. ( уколико је изабрана понуда са захтеваним паушалом.) 
 Наручилац посла се обавезује да за извршене услуге, исплати извршиоцу услуге уговорени 
износ по важећој АТ односно, према прихваћеном попусту у односу на АТ, и то за спорове, који 
су окончани у корист наручиоца посла, у року, на начин и под условима из прихваћене понуде 
извршиоца услуге.  
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ПОСЛА  

Чл. 7. 
 

 Извршилац посла се обавезује да услуге по овом уговору извршава на целокупном 
конзумном подручју организационог дела наручиоца посла - дела Друштва - Огранак  
"Електродистрибуција Врање" у Врању. 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА ПОСЛА 
 

Чл. 8.  
 Обавезе наручиоца посла су: 
 

- да извршиоцу посла повери податке из делокруга свог пословања ради покретања 
одговарајућег поступка,  

- да извршиоцу посла, на његов захтев, учини доступним сву потребну  документацију 
којом располаже наручилац посла, а која је извршиоцу посла потребна у циљу 
извршења предметне услуге, 

- да, по указаној потреби, извршиоца посла уведе у посао, 
- да  извршиоцу посла изда потребно пуномоћје ради предузимања свих потребних 

правних радњи ,  
- да извршиоцу посла плати за извршену услугу на начин и у роковима предвиђеним 

овим уговором, 
- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА ПОСЛА  

Чл. 9. 
 

 Обавезе извршиоца посла су: 
 

- да савесно и одговорно обавља уговорене услуге у складу са позитивним законским 
прописима и Кодексом адвокатске етике, 

 
(м.п.)                                 ________________________ 

                                         
                                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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- да  одмах по увођењу у посао обавља све правне радње, неопходне за вођење 

одговарајућег судског поступка, укључују и заступање и састав неопходних 
поднесака, као и да исте достави стварно и месно надлежном суду, поштујући 
законске и рокове одређене од стране суда, 

- да врши све радње у поступку које су тачно одређене Пуномоћјем које изда 
наручилац посла, 

- да уколико није у могућности да се одазове на позив суда за одређено рочиште 
обезбеди себи замену  из реда адвоката, а по претходном одобрењу наручиоца 
посла 

- да по окончању поступка у сваком појединачном предмету преда наручиоцу посла 
целокупни предмет у оригиналу са одлукама на којима је овера правноснажности и 
извршности, 

- да о свом раду и о обављеним пословима писмено обавести наручиоца посла , 
најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец. 

- да уколико својим пропуштањем или својим неажурним понашањем проузрокује 
штету наручиоцу посла , надокнади  исту. 

- да  наручиоца посла одмах обавештава о постојању свих непредвиђених или 
отежавајућих околности  које се тичу предметног посла, а које утичу на   квалитетно 
извршавање наручене услуге,  

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
Чл. 10. 

 
 Овај уговор се закључује на одређено време, почев од његовог закључења па до утрошка 
новчаних средстава предвиђених за ову јавну набавку, а тачно означених овим уговором. 
 Овај уговор престаје да производи правно дејство истеком рока за који је закључен и 
отказом од стране наручиоца посла. 
 Уговор се може раскинути са отказним роком од 60 дана у следећим случајевима: 
 -неажурно извршавање уговорених обавеза 
 -незаконито обављање послова од стране извршиоца посла. 
По престанку важења уговора уговарачи су обавезни да изврше сравњење свих података о 
предметима и плаћању, након чега се извршилац посла обавезује да преда све списе и 
целокупну документацију коју је примио од наручиоца посла. 
 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Чл.11. 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора Наручиоцу достави бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, 
као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, менично 
овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци, у циљу наплате, у 
висини од  10% од укупне вредности понуде са ПДВ – ом, и картон депонованих потписа.  
Меница и менично овлашћење ће бити враћени Извршиоцу након реализације уговора.  

 

 
(м.п.)                                 ________________________ 

                                         
                                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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 Уколико се извршилац налази на списку негативних референци обевезује се приликом 
закључења уговора да Наручиоцу достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, 
регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског 
обезбеђења уговора за добро извршење посла, менично овлашћење за попуњавање и 
подношење исте менице надлежној банци, у циљу наплате, у висини од  15% од укупне 
вредности понуде са ПДВ – ом и картон депонованих потписа. Меница и менично овлашћење 
ће бити врашени Извршиоцу након реализације уговора.  

ГАРАНЦИЈА 
 

Чл. 12. 
 

 Извршилац посла гарантује наручиоцу посла да ће наручене услуге извршити у складу са 
правилима односне специјалности. 

 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл. 13. 
 

 За  све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе ЗОО. 
 

Чл. 14. 
 

 У случају спора,  уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у супротном, 
уговорена је надлежност Основног суда у Врању. 
 

 
 

Чл. 15. 
 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по два примерка налазе 
код сваке од уговорних страна. 
 

У г о в о р н е  с т р а н е : 
 
 

         За извршиоца посла,                                                      За наручиоца посла , 
              А д в о к а т,                                                                      Д и р е к т о р, 
 
_____________________________                              ______________________________ 
                                                                                         (Зоран Кнежевић, дипл.маш.инж) 
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(Модел изјаве) 
 

  Прилог 11. 
 

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВО  
ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу) 

 
У вези са позивом  ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, ул. Жикице 
Јовановића Шпанца бр.21, 17500  Врање за подношење понуда за јавну набавку 
услуга: пружање адвокатских услуга, у отвореном поступку  В-ЈНОП бр.18/13, овим 
неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити наручиоцу 
соло меницу:  

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности укупне понуде са ПДВ - ом, 
са роком важења   који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока извршења услуге. 
Гаранција ће бити издата за рачун понуђача ___________________________________ 
из _______________________ уколико му се додели уговор о јавној набавци услуга у 
отвореном поступку број  В-ЈНОП бр.18/13. 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
 
 
У_____________________________ ,                                       Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                                     понуђача 

Дана ____________20__. године.                                                 _____________________              

М.П. 
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 (Модел изјаве) 

 

 

 

  Прилог 12. 
 

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СОЛО МЕНИЦУ 
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  

 

(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу) 
 

У вези са позивом ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, ул. Жикице 
Јовановића Шпанца бр.21, 17500  Врање за подношење понуда за јавну набавку 
набавку услуга: пружање адвокатских услуга, у отвореном поступку  В-ЈНОП бр.18/13, 
овим неопозиво потврђујемо да у случају да будемо изабрани као најповољнији 
понуђач, прихватамо да Наручилац уновчи соло меницу на износ од 10% од вредности 
понуде без ПДВ - а, која је неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив 
наплатива и са крајњим роком важности најмање 60 (шездесет) дана од дана oтварања 
понуда, а у случају да повучемо понуду по истеку рока за подношење понуда или не 
потпишемо уговор, када је наша понуда изабрана. 
 
 
 
 
 
Прилог: Соло меница за озбиљност понуде.  
 
 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                       понуђача 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 
М.П. 
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Прилог 13. 
 
  

 
Назив понуђача: _______________________________________ 
 
Адреса понуђача: ______________________________________ 

 

 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА O ПРИМЕНИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

да су примењене све потребне мере које се односе на безбедност и здравље на раду, 
које се односе на јавну набавку број: В-ЈНОП бр.18/13. 

Понуђач мора да обележи поље (чекира) које испуњава и које се односи на 
предмет јавне набавке. 

Овим путем изјављујемо: 

 Да у поптуности примењујемо Закон о безбедности и здрављу на 
раду, „Сл.гласник РС“ број 101/05. 

 Да се на свим услугама , које су предмет јавне набавке, примењене 
мере за безбедан и здрав рад. 

 

Да ћемо нашим запосленим дати на употребу средства рада, опрему, 
средства и опрему за личну заштиту на раду или опасне материје 
само ако су на њима примењене мере за безбедан и здрав рад, ако за 
њих постоје одговарајућа документа – упутства на српском језику и ако 
су предузете све мере предвиђене тим документима. 

 Да ћемо осигурати запослене, који врше услугу, за случај повреде на 
раду.   

 Да ћемо  обучити запослене, који врше услугу, за безбедан и здрав 
рад.   

 Да ћемо поштовати правила Наручиоца која се односе на безбедан и 
здрав рад. 

 Да сам ималац права интелектуалне својине. 

 
 
У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                       понуђача 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              
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    Прилог 14. 
 
 

ИЗЈАВА О ПОВЕРЉИВОСТИ 

 

 

 

Овим изјављујемо, да наша понуда за 
__________________________________________, број ________ дана ____________, 
достављена Наручиоцу по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца број _______ дана ___________ 
20___. године, садржи материјал поверљиве природе. 
Податке које смо оправдано означили као поверљиве могу бити коришћени само за 
намене овог јавног позива и не могу бити доступни ником изван круга лица која буду, 
од стране наручиоца, укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци не могу бити 
објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 
 
Подаци из понуде, документи или делови понуде који се сматрају поверљивим и 
третирати као пословна тајна понуђача су следећи: 
- 
- 
- 
- 
 
НАПОМЕНА: Изјава се доставља само уколико у понуди има поверљивих података. 

 
 
 
 
 

 
У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                       понуђача 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 
М.П. 
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Прилог 15. 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку број В- ЈНОП бр.15/13 
као група Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:  

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 

Врста услуга које ће 
вршити понуђач - 

учесник у заједничкој 
понуди 

Носилац посла 

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 1. 

(потпис овлашћеног лица) 
  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 2. 

(потпис овлашћеног лица) 
  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 3. 

(потпис овлашћеног лица) 
  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 4. 

(потпис овлашћеног лица) 
  

 

Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________. 

 

Место и датум                                                                      М.П. 
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Прилог 16. 
 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо 
следећи: 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

УКУПНО  

 

                     За понуђача,                                                  

                          (м.п.)                                 
 _________________________ 

                                                                                    (потпис) 

 

__________________________ 

               (читко навести име и презиме) 

 

 __________________________ 

                      (навести функцију) 

У ____________________________, 

 

Дана ____.____.________. године. 

 
 
Напомена:Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. 
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(Модел референц листе понуђача за 2010. годину) 

 

 

Прилог 17. 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2010. ГОДИНУ  

 
Р.Б. 

 
Назив услуга 

 
 

 
Вредност 
извршених 
услуга  

 
Назив и седиште 
купца/наручиоца 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 
6. 

   

 
7. 

   

 
                                                                          
УКУПНО: 

 

                                                                         

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

Подносилац захтева-понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и 
одговарајуће доказе - фотокопије уговора. 

 

 
У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                       понуђача 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 
М.П. 
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(Модел референц листе понуђача за 2011. годину) 

Прилог 18. 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2011. ГОДИНУ  

 
Р.Б. 

 
Назив услуга 

 
 

 
Вредност 
извршених 
услуга  

 
Назив и седиште 
купца/наручиоца 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 
6. 

   

 
7. 

   

 
                                                                          
УКУПНО: 

 

                                                                         

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

Подносилац захтева-понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и 
одговарајуће доказе - фотокопије уговора. 

 
У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                       понуђача 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 
М.П. 
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(Модел референц листе понуђача за 2012. годину) 

 

Прилог 19. 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2012. ГОДИНУ  

 
Р.Б. 

 
Назив услуга 

 
 

 
Вредност 
извршених 
услуга  

 
Назив и седиште 
купца/наручиоца 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

7. 

   

 

                                                                          УКУПНО: 

 

                                                                         

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

Подносилац захтева-понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и 
одговарајуће доказе - фотокопије уговора. 

 

 

 
У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                       понуђача 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 
М.П. 

 
 
 



 

42/46 

 
 
(Модел потврде за 2010. годину) 
 

Прилог 20. 
 

 

Назив референтног купца   __________________________ 
Седиште     __________________________ 
Улица и број    __________________________ 
Телефон    __________________________ 
Матични број     __________________________ 
ПИБ     __________________________ 
 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да  је_______________________________________________  
                                                          (назив понуђача) 
у 2010. години извршио  за наше потребе ___________________________________ 
                                                                                                         (назив услуге) 
 у укупној вредности без ПДВ – а од _______________ динара. 
 
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради 
учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга: пружање адвокатских услуга, у 
отвореном поступку  В-ЈНОП бр.18/13,   и у друге сврхе се не може користити. 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 

 
У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                       наручиоца 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 
М.П. 
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(Модел потврде за 2011. годину) 
 
 
 

Прилог 21. 
 

 

Назив референтног купца   __________________________ 
Седиште     __________________________ 
Улица и број    __________________________ 
Телефон    __________________________ 
Матични број     __________________________ 
ПИБ     __________________________ 
 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да  је_______________________________________________  
                                                          (назив понуђача) 
у 2011. години извршио  за наше потребе ___________________________________ 
                                                                                                         (назив услуге) 
 у укупној вредности без ПДВ – а од _______________ динара. 
 
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради 
учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга: пружање адвокатских услуга у 
отвореном поступку  В-ЈНОП бр.18/13,   и у друге сврхе се не може користити. 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 

 
 
У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                        наручиоца 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 
М.П. 
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(Модел потврде за 2012. годину) 
 

 

 

Прилог 22. 
 

Назив референтног купца   __________________________ 
Седиште     __________________________ 
Улица и број    __________________________ 
Телефон    __________________________ 
Матични број     __________________________ 
ПИБ     __________________________ 
 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да  је_______________________________________________  
                                                          (назив понуђача) 
у 2012. години извршио  за наше потребе ______________________________________ 
                                                                                                         (назив услуге) 
 у укупној вредности без ПДВ – а од _______________ динара. 
 
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради 
учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга: пружање адвокатских услуга, на 
територији Огранка Врање, у отвореном поступку  В-ЈНОП бр.18/13,   и у друге сврхе се 
не може користити. 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 

 
У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                       наручиоца 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 
М.П. 
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Прилог 23. 
 

Назив понуђача: _______________________________________ 

 

Адреса понуђача: ______________________________________ 

 

 

ИЗЈАВА 

О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА  

 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да 
поседујемо:   

1.    персонални рачунар (комјутер)                                 _________ комада 

 

 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

    

    

 

 

 
У_____________________________ ,                                      Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                                  понуђача 

Дана ____________20__. године.                                           _______________________              

 
М.П. 
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Прилог  24. 

 

Назив понуђача: _______________________________________ 

Адреса понуђача: ______________________________________ 

 

ИЗЈАВА 

О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА  

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо:   

- минимум  1 адв. приправника или једног запосленог, које је дипломирани правник са или без 
положеног правосудног испита    

                        

Ред. 

бр. Име и презиме 

 

Занимање и 
степен стручне 

спреме 

 

Назив радног места 

1.    

2.    

 

 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

  У_____________________ ,                                                  Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                    понуђача 

Дана ____________20__. године.                                    __________________________              

М.П. 

 

 


