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Број: 02-012.4-29/21 
Датум: 19.11.2021. године 
 

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ И ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ У 
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА  

 
На основу члана 28. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), у даљњем 
тексту „Закон“, позивате се да учествујете у преговарачком поступку без објаве обавјештења о 
набавци за набавку радова: ''Санација локалних макадамских путева оштећених обилним 
падавинама и поплавама''. 
Начелник општине Невесиње је на основу Извјештаја Комисије за процјену штете настале 
обилним кишним падавинама у периоду 04.11.-06.11.2021. године, број 02-012.10-278/21  од  
18.11.2021. године донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког 
поступка јавне набавке без објаве обавјештења о набавци, број 02-012.4-29/21 од 19.11.2021. 
године за извођење радова на санацији критичних оштећења на локалним путевима 
изазваних обилним падавинама, како би се омогућило безбједно кретање становништва и 
задовољавање основних животних потреба. 

Поступак ће бити проведен у складу са Законом (члан 28.), подзаконским актима и овим 
позивом. 
Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица које је овлаштено да води 
комуникацију у име уговорног органа са потенцијалним понуђачима: Општина Невесиње, Цара 
Душана 44, 88280 Невесиње, Служба Начелника општине 
- ссс за јавне набавке: Савић Ранка, Тел/факс. 059/610-334, маил адреса: 
savic.ranka@gmail.com 
У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама БиХ, у овом поступку јавне набавке не могу 
учествовати следећи привредни субјекти : Нема таквих субјеката. 
 
1. Предмет набавке 
Предмет јавне набавке је: ''Санација локалних макадамских путева оштећених обилним 
падавинама и поплавама''. 
1.1. Ознака из јединственог ријечника јавних набавки: 45233141-9 Радови на одржавању путева 
1.2. Набавка је планирана:Посебна одлука начелника број 02-012.4-29/21 од 19.11.2021.  
1.3. Процијењена вриједност набавке је 12.700,00 КМ  без ПДВ-а 
1.4. Рок извођења радова: 4 дана од дана закључивања уговора 
1.5. Мјесто извођења радова: територија општине Невесиње 
1.6. Плаћање изведених радова ће се вршити на трансакциони рачун Извођача по завршетку 



посла, а на основу уредне фактуре. 
 

2. Услови за учешће и потребни докази 
 

2.1 У складу са чланом 45. Закона, кандидат мора доказати да није: 
 

а) у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог 
криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 

б) под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке 
о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку                          
обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 
в) пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у 
земљи у којој је регистрован; 
г) пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу 
са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован 
 
Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавних набавки уколико 
може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у посљедње 3 
године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно значајни и/или 
недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева уговора који су довели до његовог 
привременог раскида, настанка штете или других сличних посљедица које су резултат 
намјере или немара тог привредног субјекта. 

 
2.2 У свраху испуњавања услова из претходне тачке понуђачи требају доставити  Изјаву овјерену 

код надлежног органа (орган управе или нотар) да се на њих не односе случајеви 
дефинисани тачком 2.1 од а) до г) ТД (члан 45. Закона) . Изјаве се доставља у форми 
утврђеној  Анексом 2 ове  ТД. 
 

НАПОМЕНА: 
Понуђач може уз изјаву, тј. уз своју понуду одмах доставити тражене доказе који су наведени у 
изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако буде изабран. 
 
2.3 Понуђач који буде оцијењен као најбољи у овом поступку дужан је доставити слиједећа 
документа: 

a) Увјерење суда БиХ и суда надлежног према свом сједишту којим доказује да у 
кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за 
кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или 
прање новца; 

б) Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован кандидат, 
којим се потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да 
није предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања 
пословне дјелатности; 

в) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је 
кандидат измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-
инвалидско и здравствено осигурање; 

г) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је 
кандидат  измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних 
пореза.  

 
2.4 Способност обављања професионалне дјелатности 

 
Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају 
бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке  



 
У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду доставити : 

-Извод из судског регистра са свим прилозима. Доказ који се доставља мора бити 
оригинал или копија овјерена од стране надлежног органа (органа управе или 
нотара). 

 
На основу достављених доказа (докумената) понуђач недвосмислено доказује да је у вријеме 
предаје понуде регистрован за предметну дјелатност. 
 
3. Захјеви по питању језика 

 
Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и Општине 
Невесиње морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. 
Пратећа документација, штампана литература, брошуре, каталози или слично које доставља 
понуђач могу бити на неком од језика у међународној употреби под условом да се уз њих 
достави превод релевантних дијелова на језику на којем је написана понуда. 

 
4. Припрема понуда 

 
4.1. Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових 
понуда. Општина Невесиње није одговорна нити дужна сносити те трошкове. 
4.2. Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом 
тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене 
потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто 
увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелови понуде 
као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани, 
понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. Све стране понуде 
морају бити нумерисане на начин да је видљив редни број странице или листа. Ако понуда 
садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају изворно нумерисане бројеве, 
онда се ти дијелови понуде не морају додатно нумерисати. 

 
4.3. Понуда се доставља само у оригиналу у запечаћеној непровидној коверти. Коверта са 
понудом се доставља на адресу: Општина Невесиње, Цара Душана 44, 88280 Невесиње, 
на протокол Општине Невесиње –Шалтер сала 
На коверти понуде мора бити назначено: 
- назив и адреса уговорног органа, (Општина Невесиње) 
- назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте, 
- евиденцијски број набавке, 02-012.4-29/21 
- назнака: ''Санација локалних макадамских путева оштећених обилним падавинама и 
поплавама''- не отварати. 

 
4.4. Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за 

достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна 
понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде (назнака „Измјена 
понуде“). Понуђач може у истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном 
органу писане изјаве. Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда (тачка 4.3.) 
овог захтјева, са назнаком да се ради о одустајању од понуде („Повлачење понуде“). У 
том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена. 

4.5. Достављање алтернативних понуда није дозвољено. 

5. Садржај понуде 

 
Понуда треба да садржи: 
- Образац за понуду (Анекс 1) 
- Образац за цијену понуде са предмјером радова(Анекс 2) 



- Изјава о испуњавању услова из члана 45. Закона (Анекс 3) 
- Потписан и овјерен нацрт уговора (Анекс 4) 
- Садржај понуде 

 
6. Рок за достављање и отварање почетних понуда 

 
6.1. Рок за достављање понуда је 25.11.2021.године до 11,00 часова. 
6.2. Отварање понуда ће се одржати дана 25.11.2021.године у 11,15 часова у 
просторијама Општине Невесиње, сала Друштвеног центра. Након отварања понуда 
Комисија именована од стране начелника општине ће извршити провјеру 
квалификованости понуђача и о истом сачинити Записник. 

 
7. Преговарање 

7.1. Поступку преговарања ће се приступити након провјере квалификованости 
понуђача од стране Комисије, те ће квалификовани понуђач бити позван на преговоре у 
писаној форми (електронски, факсом) који ће се одржати 26.11.2021. године у 10,00 
часова. 
У поступку преговарања ће се водити Записник са преговора који потписују обје стране 
након окончаних преговора. 
 

8. Коначна понуда 
 

Понуђач који је учествовао у преговорима са уговорним органом ће бити позван да поднесе 
коначну понуду.Рок за достављање коначних понуда одредит ће уговорни орган у Позиву за 
достављање коначне понуде након обављених преговора. 
Уколико понуђач изјави на записник о преговорима да се његова понуда има сматрати и 
коначном понудом, те да прихвата све услове из понуђеног нацрта уговора, фаза 
достављања коначних понуда се неће реализовати 

 
9.Обавјештење о додјели 
 
Понуђачи ће бити обавјештени о одлуци уговорног органа и резултату поступка јавне набавке 
у складу са ЗЈН. 
 
10.Закључење уговора 

 
Уговор ће се закључити у складу са условима из овог позива, прихваћеном понудом  и 
Законом о облигационим односима. 

 
11. Информације о заштити права добављача 

 
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби 
Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у 
роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона. 
За све што није предвиђено овим позивом, примјењују се директно одредбе Закона о јавним 
набавкама и подзаконских аката. 

 
Анекси : 
 
Анекс 1 - Образац за понуду   
Анекс 2 - Образац за цијену понуде 
Анекс 3 - Изјава о испуњавању услова из члана 45. Закона 
Анекс 4 – Нацрт уговора 

 
 Н А Ч Е Л Н И К 

   Миленко Авдаловић,ср. 



АНЕКС 1  
 

ОБРАЗАЦ ЗА  ПОЧЕТНУ ПОНУДУ 
 

Број набавке: 02-012.4-29/21 
''Санација локалних макадамских путева оштећених поплавама'' 

УГОВОРНИ ОРГАН: ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ  
Адреса уговорног тијела: Цара Душана 44, 88280 Невесиње  
*Уколико се проводи поступак заједничке јавне набавке или набавку проводи централни набавни 
орган, уписују се називи свих уговорних органа која учествују у том поступку, са назнаком који од 
наведених уговорних органа иступа за све уговорне органе у том поступку јавне набавке  
ПОНУЂАЧ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача): 
 
________________________________________________________________  
 
Адреса понуђача:_________________________________________________ 
 
 
ПОНУЂАЧ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача): 
 
________________________________________________________________  
 
Адреса понуђача:_________________________________________________ 
 
 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, 
као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник 
групе понуђача уписује и се податак да је то представник групе понуђача. Подуговарач се не 
сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве.  
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 
 
Име и презиме:_______________________________ 
Адреса:______________________________________ 
Телефон:_____________________________________ 
Факс:________________________________________ 
Е-mail:_______________________________________ 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*  
 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник групе 
понуђача.  
У поступку јавне набавке, коју сте покренули Позивом на интернет страници Општине Невесиње, 
дана 19.11.2021. године, достављамо почетну понуду и изјављујемо слиједеће:  
 
1. У складу са садржајем и захтјевима из позива број 02-012.4-29/21 од 19.11.2021. године 
овом изјавом прихватамо његове одредбе у цијелости, без икаквих резерви и ограничења и 
нудимо извођење радова: ''Санација локалних макадамских путева оштећених поплавама'' 



2.Цијена наше понуде је ____________________КМ, 
словима__________________________________________ КМ. 
  
Попуст који дајемо на цијену понуде је _____________________ %, 
словима_________________________________.  
 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је__________________КМ, 
словима_____________________________________ КМ. 
 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом) је_______________КМ, 
словима__________________________________ КМ.  
 
Укупна цијена за уговор  је __________________КМ,  
словима__________________________________________________ КМ.  
 
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са захтјевима из 
тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену понуде, 
релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.  
 

3. Критериј је најнижа цијена. 

 
4.Подуговарање: 

4.1.      Назив и сједиште подуговарача:______________________________________________  
и/или дио уговора који се намјерава подуговарати:  _ (понуђач 
може навести оба или само један од напријед наведених података, чиме је изјавио да има 
јасну намјеру подуговарања) 
 
4.2.      Немамамо намјеру подуговарања. 
 
5.Ова понуда важи _ дана рачунајући од истека рока за доставу понда односно до 
__________ (најмање 30 дана). 
 

 
 
 
 
 

М.П.           ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 

                                                 __________________________________________________________ 
                                                                                                     (потпис) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



АНЕКС 2 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 
За санацију локалних путних праваца оштећених усљед јаких падавина у 

новембру 2021 године 
 

Ред.бр.                        Опис радова        јед.  колич.  јед.циј.   цијена 

1. Радови на транспорту материјала  

1.1. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Колешко“ до мјеста уградње у селу 
Колешко. 

м³ 
 

150   

1.2. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Крекови. 

м³ 
 

100   

1.3. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Прковићи. 

м³ 
 

70   

1.4. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Баре. 

м³ 
 

50   

1.5. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Кљуна. 

м³ 
 

50   

1.6. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Горња Бијења. 

м³ 
 

50   

1.7. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Грабовица. 

м³ 
 

100   

1.8. 
 
 

Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Тртине. 

м³ 
 90   

1.9. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Залужје. 

м³ 
 

40   

1.10. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Трусина. 

м³ 
 

100   

1.11. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Раст 

м³ 
 

10   

1.12. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Оџак. 

м³ 
 

40   



1.13. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Удрежње. 

м³ 
 

20   

1.14. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у 
градском подручју Општине Невесиње. 

м³ 
 

60   

1.15. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Бежђеђе. 

м³ 
 

30   

1.16. 
Транспорт материјала из позајмишта 
„Хумчани“ до мјеста уградње у селу 
Зови До. 

м³ 
 

20   

Укупна цијена транспорта материјала  
2. Радови на утовару и разастирању материјала 

2.1 
Утовар материјала у позајмишту 
Хумчани. 

м³ 
 

320 1,75  

2.2 
Разастирање материјала на мјестима 
уградње 

час 20 120,00  

Укупна цијена утовара и разастирања материјала  
 

УКУПНО СВИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:  
Попуст у %:  

УКУПНО СВИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а са урачунатим попустом:  
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 

Потпис и овјера понуђача 
 
 
 
Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести  цијена.  
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити извођачу. Уговорни 

орган не смије имати никакве трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу. 
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним 

цијенама. 
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљат 

 

 
 
 

 



 
АНЕКС 3 

 
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)  
 
Ја, нижепотписани ____________________ (Име и презиме), са личном картом број: 
____________________ издатом од ____________________, у својству представника привредног 
друштва или обрта или сродне дјелатности ________________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: 
____________________, чије сједиште се налази у ____________________ (Град/општина), на 
адреси ___________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
________________________________________________________________________________, 
путем преговарачког поступака без објаве обавјештења, а којег проводи уговорни орган Општина 
Невесиње, за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) 
број: ____________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: ____________________, а у складу 
са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

 
ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 
 

Кандидат/понуђач _______________________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег 
представљам, није:  
a) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организованог 
криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи 
регистрације;  
b) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;  
c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;  
d) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са 
важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.  
 
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора 
достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег 
одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).  
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба 
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су 
истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање 
нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о 
јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 
10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице 
понуђача.  
 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне 
набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност 
података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код 
надлежних органа.  
 
 
Изјаву дао:  
____________________  
Мјесто и датум давања изјаве:                           Поптпис и печат надлежног органа: 
____________________  

      ____________________ М.П 
 
 

 
 



АНЕКС 4 
 

 
НАЦРТ УГОВОРА 

 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ, Цара Душана број 44, 88 280 Невесиње, JИБ 4401403010005 (у даљем 
тексту : Наручилац), коју заступа начелник општине Миленко Авдаловић 
 и 
Назив понуђача:___________________, сједиште:_______________________ , 
ЈИБ:___________________, (у даљем тексту: Извођач), кога заступа директор ________________ 

 
 
 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је – ''Санација локалних макадамских путева оштећених обилним 
падавинама и поплавама''. 
 
Уговор се закључује на основу проведеног  преговарачког поступка без објављивања обавјештења 
о набавци и Одлуке број  ____________, од _____________ године о избору најповољнијег 
понуђача. Саставни дио овог уговора је понуда извођача радова број:________ од __________. 
године. 
 
 

Члан 2. 

 
Уговорена вриједност радове из члана 1. овог уговора је __________________КМ без ПДВ-а, 
односно _______________КМ са ПДВ-ом.  
 

Члан 3. 
 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање за изведене радове изврши по завршетку посла и 
извршеној примопредаји без примједби, на основу уредне и од надзора овјерене фактуре.  
Плаћање ће се извршити на рачун Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема  код 
Наручиоца. 

Члан 4. 
 

Рок за извођење радова је 4 дана од дана закључивања уговора .  
 

Члан 5. 
 

Извођач нема право запошљавати, у сврху извршења овог уговора, физичка и правна лица која су 
учествовала у припреми тендерске документације или су били у својству члана или стручног лица 
које је ангажовала Комисија за набавке, најмање шест мјесеци по закључењу Уговора, односно од 
почетка реализације уговора. 

Члан 6. 
 

За све што није регулисано овим  Уговором примјењиват ће се одредбе одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 



Члан 7. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће рјешавати споразумно, а ако се спорна питања не 
ријеше споразумно, надлежан је Основни суд Требиње-Одјељење Невесиње. 
 

 
Члан 8. 

 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 
(два). 

 
 
              ЗА   НАРУЧИОЦА:                                                                           ЗА ИЗВОЂАЧА: 
                   НАЧЕЛНИК                                                                                    ДИРЕКТОР 
 
 
   _________________________                                                  ______________________ 
            Миленко Авдаловић                                                                         
 
            Број:02/012.4-29/21                                                                   Број: 
            Датум:________________                                                        Датум: 
 
 
 
 
 

 

 


