
Записник о отварању понуда у поступку јавне набавке 

 

_______________________________________ 

(назив /пословно име и седиште наручиоца) 

Датум ______________ 

Број ________________ 

 

 

На основу члана 104. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку образована 

Решењем наручиоца, број: _______________ од ____________ године, води  

 

Записник о отварању понуда у _____________ (навести врсту поступка) поступку 

јавне набавке _________ (добара/услуга/радова) редни број _________ (навести редни 

број набавке за текућу годину) 

 

1. Поступак отварања понуда спроводи се у _____________________________ (навести 

место и адресу) дана ____________________ с почетком у ______________ часова. 

 

2. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке је _________________ (навести краћи опис предмета набавке). 

 

Општи речник набавки ___________________ (шифра и опис) 

 

Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то: 

Партија 1 ___________________ (назив партије и ознака из општег речника набавки), 

Партија 2 ___________________ (назив партије и ознака из општег речника набавки), 

Партија 3 ___________________ (назив партије и ознака из општег речника набавки), 

Партија 4 ___________________ (назив партије и ознака из општег речника набавки). 

 

Процењена вредност јавне набавке је _______________ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

од чега за Партију 1 _______________ динара, за Партију 2 _______________ динара, за 

Партију 3 _______________ динара, за Партију 4 _____________ динара. 

 

3. Отварање понуда спроводе 

___________________________________________________________________________

_______ (навести имена чланова Комисије за јавну набавку који учествују у поступку 

отварања понуда). 

 

4. Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача 

који су поднели пуномоћја: 

Редни 

број 

Назив и седиште понуђача Име и презиме 

овлашћеног 

представника 

Број пуномоћја 



        

        

        

        

  

5. Констатује се да су отварању понуда присуствовали и: 

________________________________ (име и презиме других присутних лица). 

 

6. Благовремено, тј. до дана __________ 20__. године до ____ сати, пристигле су понуде 

следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 

Редни 

број 

Број под којим је понуда 

заведена 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача 

Датум пријема Час пријема 

          

          

          

  

7. Неблаговремено су пристигле понуде следећих понуђача: 

Редни 

број 

Број под којим је понуда 

заведена 

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача 

Датум пријема Час пријема 

          

 

АЛТЕРНАТИВА: 

Комисија је констатовала да су све понуде пристигле благовремено, односно да нема 

неблаговремених понуда. 

  

8. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин 

на који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, 

подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички 

приказати, рок важења понуде, други подаци из понуде), по редоследу пријема понуда: 

1) Број под којим је понуда заведена: ________________  

Назив или шифра понуђача: _________________________ 

Начин на који понуђач наступа: ____________________ (самостално или заједничка 

понуда) 

Понуђена цена: __________________ 

Евентуални попусти: _________________________ 

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума ____________________ 

Рок важења понуде _____________________ 

Други подаци из понуде ___________________________________ 

  

2) Број под којим је понуда заведена: ____________________ 



Назив или шифра понуђача: _________________________ 

Начин на који понуђач наступа: ____________________ (самостално или заједничка 

понуда) 

Понуђена цена: __________________ 

Евентуални попусти: _________________________ 

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума ___________________ 

Рок важења понуде _____________________ 

Други подаци из понуде ___________________________________ 

 

3) Број под којим је понуда заведена: _____________________ 

Назив или шифра понуђача: _________________________ 

Начин на који понуђач наступа: ____________________ (самостално или заједничка 

понуда) 

Понуђена цена: __________________ 

Евентуални попусти: _________________________ 

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума __________________ 

Рок важења понуде _____________________ 

Други подаци из понуде ___________________________________ 

  

9. Навести недостатке поднетих понуда: ___________________________________ 

(наручилац наводи који докази о испуњености услова тражени конкурсном 

документацијом нису приложени уз понуду) 

 

10. Евентуалне примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања 

понуда: 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Потписи чланова Комисије за јавну набавку: 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Потписи присутних овлашћених представника понуђача који преузимају примерак 

записника: 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Разлози због којих је овлашћени представник понуђача одбио да потпише записник: 

___________________________________________________________________________ 

  

14. Поступак отварања понуда завршен је у ________часова. 

  


