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Понуђач  доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 

1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, 
наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ 

(Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка 
понуда, потребно је доставити потребне доказе за подизвођаче, односно чланове 
групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће) 

НАПОМЕНА:У складу са чл. 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у 
Регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре почев од 01.09.2013. године, 
није у обавези да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова 
из чл. 75. Закона. 
Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, уколико на тај начин жели да 
докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. Уколико понуђач не наведе 
да се налази у регистру понуђача и не наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да 
достави доказе о испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном 
документацијом. 
2. Образац 1– Образац понуде 
 
3. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, потписану и оверену печатом, са 

клаузулом  „без протеста“, праћену копијом депо картона и доказом о регистрацији 
менице у регистру Народне банке Србије, и Овлашћењем за попуну менице – меничним 
писмом, насловљеним на Предшколску установу ,,11. Април“– Нови Београд, попуњеним 
у износу од 2% од укупне вредности понуде (укупне вредности свих партија за које се 
подноси понуда), без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 60 дана од дана 
јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде,  

      Напомена: Уколико подноси понуду за обе партије, понуђач може доставити две         
менице, (за сваку партију посебно), или једну меницу за обе партије.Уколико понуђач 
доставља једну меницу, менично овлашћење треба да буде попуњено у износу од 2% од 
збирне вредности понуда за обе партије, без обрачунатог ПДВ-а 

 
4. Модел уговора за партију 1, 

 
5. Модел уговора за партију 2, 

 

6. Образац 3а – Образац структуре цене за партију 1 са упутством како се попуњава, 
 
7.  Образац 3б – Образац структуре цене за партију 2 са упутством како се попуњава, 

 

8.  Образац 4 – Образац трошкова припреме понуде,  
                       (Достављање овог обрасца није обавезно) 

 

9.  Образац 5- Образац Изјаве о независној понуди, 
 

10.  Образац 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона, 


