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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА                                       ПИБ: 101375417 

13. октобар бр. 7 

Број: По-168/21-1 

Датум: 28.04.2021. године 

Ћуприја 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у поступку набавке стручних услуга - услуга 

вештачења за потребе експропријације на КП бр. 2785/4 и КП бр. 2787 трајни засади 

ораха и засађеног пољопривредног биља - луцерка 

 

У прилог позива вам достављамо: образац понуде, образац спецификације услуге са 

структуром цене 

 

Назив наручиоца: Општинска управа општине Ћуприја 

Адреса наручиоца: 13. октобар бр. 7 

Врста тражених услуга: У свему према спецификацији, Обрзац 2 

Начин достављања понуда: По пријему позива, понуду за предметну набавку 

доставити најкасније до 05.05.2021. године до 12 

часова на мејл: nabavke@cuprija.rs, 

gordana.jovanovic@cuprija.rs или лично на 

писарници Општинске управе општине Ћуприја, ул. 

13. oктобар бр. 7, 35230 Ћуприја са назнаком: 

„Понуда за набавку стручних услуга - услуга 

вештачења за потребе експропријације на КП бр. 

2785/4 и КП бр. 2787 трајни засади ораха и 

засађеног пољопривредног биља - луцерка, бр. По-

168/21“ за Одсек јавних набавки, НЕ ОТВАРАТИ. 

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена 

Особе за контакт: Милан Антић, дипл. правник, тел. 035/8150-922 

Милан Петронијевић, дипл. правник у вези 

спецификације предметне набавке, тел. 035/8150-

937 

Остали услови и напомене: Саставни део позива су следећи прилози: образац 

понуде, образац спецификације услуге са 

структуром цене. 
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Образац 1 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда понуђача _____________________ (назив понуђача) бр. _______________ од 

__________________ (заводни број понуђача) за набавку стручних услуга - услуга 

вештачења за потребе експропријације на КП бр. 2785/4 и КП бр. 2787 трајни засади 

ораха и засађеног пољопривредног биља - луцерка 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка стручних услуга - услуга 

вештачења за потребе експропријације на КП бр. 2785/4 и КП бр. 2787 

трајни засади ораха и засађеног пољопривредног биља - луцерка 

Укупна вредност стручних услуга - услуга 

вештачења за потребе експропријације на КП бр. 

2785/4 и КП бр. 2787 трајни засади ораха и 

засађеног пољопривредног биља - луцерка без 

ПДВ-а износи: 

........................................... динара 

Укупна вредност стручних услуга - услуга 

вештачења за потребе експропријације на КП бр. 

2785/4 и КП бр. 2787 трајни засади ораха и 

засађеног пољопривредног биља - луцерка са 

ПДВ-ом износи: 

........................................... динара                                                                   

Рок извршења услуге: У року од 30 календарских дана од дана закључења 

Уговора. 

Начин и рок плаћања: Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана 

достављања извештаја о извршеној услузи 

вештачења, а на основу закљученог Уговора. 

               Датум:                        Потпис понуђача 

     __________________                                  _______________________ 
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Образац 2  

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

Назив понуђача __________________________ 

Адреса _________________________________ 

Тел./факс _______________________________ 

Контакт особа ___________________________ 

 

 

Понуђач је у обавези да заокружи једну од наведених опција: 

1. Понуђач је корисник пензије; 

2. Понуђач је у радном односу; 

3. Понуђач није у радном односу. 

 

Понуђач је у обавези да испуни додатни услов - техничка лица или тела: 

Понуђач је у обавези да достави фотокопију Решења о именовању вештака 

пољопривредне струке. 
 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да испуњавам горе 

наведене услове. 
 

 

           Датум:                      Потпис понуђача 

 __________________                                  _______________________ 

Назив услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 2 3 

Набавка стручних услуга - 

услуга вештачења за 

потребе експропријације 

на КП бр. 2785/4 и КП бр. 

2787 трајни засади ораха и 

засађеног пољопривредног 

биља - луцерка   

  


