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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 у даљем 

тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број П.О -1/2017, број 404-12/2017-IV и Решења о образовању комисије за јавну набавку П.О-1/2017, број 

број 404-12/2017-IV, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности –„Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према одобреном менију за 

период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЖАБАЉ“,  ЈН бр. П.О-1/2017. 

Конкурсна документација садржи: 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина иопис добара, радова или ДОБРА, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испоруке добара, евентуалне додатне услуге, структура цене и сл./по партијама исказано 

4 

IV Техничка документација и планови 5 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

5 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VII Образац понуде  23 

VIII Модел уговора  27 

IX Образац трошкова припреме понуде 31 

X Образац изјаве о независној понуди 32 

XI Образац структуре цене са упутством како да се попуни 33 

XII ОБРАЗАЦ: Меничног овлашћења 37 

ХIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ 

РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА 
38 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ОПШТИНА ЖАБАЉ-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Адреса:  Николе Тесле 45,  Ж а б а љ 21230 

МБ: 08157111 

ПИБ: 100227755 

Интернет страница:  www.zabalj.rs   

Електронска пошта: nabavkeopstinazabalj@gmail.com 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Такође, Понуђач је дужан, да се приликом извршења 

уговора придржава као добар привредник и добар домаћин, Закона о заштити потрошача, Закона о облигационим 

односима и свих позитивних прописа из области трговине и облигационих односа, као и добрих пословних 

обичаја.  

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број П.О-1/2017 су услуге –„Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према 

одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ЖАБАЉ“.  

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка 

5. Контакт  

 

Лице за контакт: Дарко Драпшин, упутити на  Е -mail адресу: nabavkeopstinazabalj@gmail.com,  

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. П.О-1/2017 су услуге – „Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према 

одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ЖАБАЉ“.  

55300000 – услуге ресторана и услуге послуживања храном 

2. Партије 

Набавка није обликована кроз партије. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Обзиром да се ради о набавци услуга ресторана, дакле послуживања хране и пића у угоститељском објекту 

понуђача, чији је обим и разноликост немогуће прецизно дефинисати и предвидети за уговорени период – до 

31.12 текуће године, наручилац је унапред одредио вредност уговора до које се могу вршити предметне услуге 

(вредност услуга може се кретати највише до износа средстава из Одлуке о покретању јавне набавке - односно до 

процењене вредности, која је у складу са средствима обезбеђеним у важећој Одлуци о буџету за 2017.годину, 

Финансијском плану и Плану јавних набавки за Председника општине и Општинско веће), а понуђена цена, 

односно исказана јединична цена из „Обрацса структуре цене са упутством како да се попуни” служиће за касније 

фактурисање испоручених услуга, као и приложени „Јеловник-Мени“ Понуђача - за јела која нису исказана кроз 

„Образац структуре цене“. 

Наручилац није обавезан да поручи целокупну количину јела из спецификације услуге, уколико се покаже да су 

му годишње потребе мање. 

 

Услуге које су предмет набавке и јела која су предмет набавке, ближе су одређена у поглављу XI. – „Образац 

структуре цене са упутством како да се попуни“.  

Сва јела која се налазе у понуди понуђача, треба да буду исказана у приложеном менију односно јеловнику 

понуђача. 

 

Потребно је да понуда понуђача обухвати све ставке који су захтевани у «Обрасцу структуре цене са упутством 

како да се попуни», као утврђени минимум, у супротном, понуда ће бити неприхватљива. 

 

2.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 

Пружене угоститељске услуге морају садржати све елементе и у свему одговарати захтевима научиоца који су 

дефинисани конкурсном документацијом, у складу са свим важећим законским прописима и стандардима 

квалитета. 

Контролу уредног испуњења уговорних обавеза, и потписивање фактура, вршиће шеф Службе за помоћно 

техничке послове Општинске управе. 

Контролу извршења уговора у погледу праћења новчаних средстава по закљученим уговорима вршиће лице 

запослено на пословима праћења извршења уговора о јавним набавкама. 

Контрола поштовања законских одредаба које се тичу хигијенских услова је у надлежности санитарне 

инспекције. 

Приликом извршења уговора Понуђач је дужан да поштује одредбе Закона о безбедности хране ("Службени 

гласник РС", број 41/09), Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 

производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/2010),  Закона о облигационим односима, као и 

осталих позитивних прописа из наведене области. 

За гаранцију квалитета испоручене робе, исправност намирница,  је директно одговоран понуђач, под кривичном 

и материјалном одговорношћу. 

 

3. Начин, рок и услови испоруке– Пружалац услуга се обавезује да ће уговорене угоститељске услуге 

извршавати сукцесивно, према потребама наручиоца, са својим персоналом, користећи свој инвентар, стручно и 

квалитетно и у свему према конкрeтном захтеву наручиоца, закључно са 31.12.2017.године или и пре тога дана, 

уколико дође до утрошка средстава по закљученом уговору. 

4.  Место испоруке 
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Испорука услуге на адреси понуђача, у угоститељском објекту. 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

У овој јавној набавци не постоје техничка документација и планови. 

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, за сваку партију посебно,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1) да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског и пословног 

капацитета, а што конкретно подразумева следеће: 

а)  да је у обрачунским годинама  2014, 2015 и 2016. остваривао позитивно пословање, што подразумева да је 

остваривао: 

1. пословне приходе у минималном износу од 800.000,00 динара укупно за три године; и 

2. нето добит, кроз све три године. 

б) да понуђач у периоду од 12 месеци пре објаве позива за подношење понуда на Порталу јавне набавке није био 

неликвидан ни један дан;  
 

2) да Понуђач испуњава додатни услов кадровског капацитета- да располаже са кадровима који ће бити 
способни да изврше набавку и то: МИНИМАЛНО 4 запослена у радном односу или ангажована по другом 
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правном основу лица, од којих минимално један кувар и три конобара. 

 

3) да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу техничког капацитета, а што 

конкретно подразумева следеће: да поседује (у власништву или по основу закупа) адекватан угоститељски 

објекат:  

а) угоститељски објекат за пружање услуга хране и пића капацитета ресторана најмање 50 места;  

б) да угоститељски објекат располаже паркингом за најмање 10 возила;  

в) да је угоститељски објекат климатизован; да има одвојен део за радне састанке. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

� 2А) ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ1. ТАЧКА 1-4 ЗЈН, ПОНУЂАЧИ 

ДОКАЗУЈУ : 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда (за она правна лица која нису регистрована при АПР-у); 

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:  

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала;  Линк за потврду: (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-

lica-i-fizicka-lica.html)  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих.   

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 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 (захтев се може поднети према 
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месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Брисан изменом закона Сл.гласник РС број 68/2015 

 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  

и уверење надлежне управе локалне самоуправе према седишту или пребивалишту (уколико је у питању 

физичко лице) да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 

за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

� 2Б).ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА НА УВИД ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ 

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА. 

1) Понуђач који је регистрован у регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре не 

мора да достави доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Закона о ЈН-„Извод из регистра Агенције за привредне регистре“, 

који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је обавези да на посебном 

меморандуму наведе да се тражени доказ -„Извод из регистра Агенције за привредне регистре“ налази на 

интернет страници АПР-а. (Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни). 

 

2) Понуђач који је регистрован у „Регистру понуђача“ који такођер води Агенција за привредне регистре није 

дужан да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4),  Закона о јавним набавкама. 

 

У овом случају понуђач је у обавези да на посебном меморандуму наведе да се доказ да се налази уписан у 

„Регистар понуђача“, налази на интернет страници АПР-а. (Наручилац неће одбити понуду као 

неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни). 

 

3) Поред тога, сви други докази који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, могу се 

доказивати одговарајућим доказима.  

 

� 2В). ВАЖНА НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђачи доказују 

достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.   

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац 

изјаве подизвођача, дат је упоглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

� 2Г).  Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 2. Закона - да је Понуђач поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Понуђач 

доказује  достављањем Изјаве, у складу са чл. 77. став 4. Закона. (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу 

V одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став. 2. Закона.  

Када физичко лице даје изјаву иста мора бити оверена (потпис на истој)  пред надлежним органом 

општине или града. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Докази о испуњености услова могу се достављати 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. (члан 79. 

став 1) 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о ЈН, наручилац је пре доношења одлуке о додели 

уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних 

доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи 

достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других 

поступака јавних набавки код тог наручиоца. (члан 79. став 2.) 

Наручилац није дужан да поступи на претходно описан начин из става 2. члана 79. Закона о ЈН, у случају 

поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог 

закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. овог закона.  

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави доказе из става 1. и 

2. члана 79 Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци 
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� 2Д. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и као понуђач 

доказује достављањем следећих доказа:  

 

1) пословни  и финансијски капацитет 

 
а) као доказ приложити, правна лица и предузетници који  воде пословне књиге по 

систему простог књиговодства - документе: 
-1. „Биланс успеха“ за  пословне 2014 и 2015. годину (или други одговарајући документ 

само за предузетнике који не воде пословне књиге по систему књиговодства); и 
-2. за доказивање услова под а) са стране 5. Конкурсне документације, за 2016 годину, 

као доказ приложити изјаву на меморандуму понуђача о пословним приходима и износу нето добити, оствареним 
у 2016. години. 

б) као доказ приложити Потврду о броју дана неликвидности издата од стране НБС-
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, издату после дана објављивања јавног позива 

на Порталу јавних набавки  (или други одговарајући доказ) 

ЛИНК И УПУТСТВА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ: http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/potvrde.html 
 

2) кадровски капацитет 

 

а)   -попуњена, потписана и оверена печатом «Изјава о кадровској опремљености и 

другим експертима који раде за понуђача»  уз обавезно достављање, за минимално четири запослена или 

ангажована лица: 1 –фотокопија уговора о раду/или другог одговарајућег уговора којим се доказује правни основ 

ангажовања; и  2. - М/или одговарајући образац о пријави на обавезно социјално  осигурање 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач има више запослених или ангажованих лица, наводи их у предметном 
обрасцу уз доставу тражених додатних доказа за сваког запосленог 

 

3) технички капацитет 

а) минимално четири фотографије угоститељског објекта – 1 споља и 3 изнутра (може и 

црно беле одштампане на А4 папиру). 

б)на меморандуму понуђача, потписан и оверен печатом „Опис и карактеристике 

угоститељског објекта“, у којем је потребно навести уобичајене карактеристике угоститељског објекта из 

којих се види да испуњава тражене услове, и то:  

а) да угоститељски објекат за пружање услуга хране и пића капацитета ресторана има најмање 50 места;  

б) да угоститељски објекат располаже паркингом за најмање 10 возила;  

в) да је угоститељски објекат климатизован;  

д) да има одвојен део за радне састанке као и друге сличне податке који се тичу опремљености 

 

в) приложити важећи - „Јеловник-Мени“/ ОБАВЕЗНО ОРИГИНАЛ 

г) доказ о власништву на објекту, односно о основу коришћења објекта (извод из листа 

непокретности/или други одговарајући документ (уговор о купопродаји, а уколико није у власништву уговор о 

закупу- може и у фотокопији) 
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3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 

„Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према одобреном менију за период од дана закључења уговора 

до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЖАБАЉ“- број ЈН-П.О-1/2017, испуњава све услове из чл. 75. 

став 1. тач. 1) до 4)  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 

и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

(или стране државе када има седиште на њеној територији); 

 

Место:_____________                                                                                                     Понуђач: 

Датум:_____________                                        М.П.                                        _____________________                                                  

 

За групу понуђача:   
____________________________ , ___________________________________,                  МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________,                   МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________,                   МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 
� Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. Када физичко лице даје изјаву иста мора бити оверена 

(потпис на истој)  пред надлежним органом општине или града. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача,дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне 

набавке „Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према одобреном менију за период од дана закључења 

уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЖАБАЉ“ број ЈН- П.О-1/2017, испуњава све услове из 

чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

Место:_____________                                                                                                Подизвођач: 

Датум:_____________                                               М.П.                                 _____________________                                    

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверенапечатом. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 

„Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према одобреном менију за период од дана закључења уговора 

до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЖАБАЉ“- број ЈН- П.О-1/2017, испуњава све услове из чл. 75. 

став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Да је Понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде; 

 

Место:_____________                                                                                                     Понуђач: 

Датум:_____________                                             М.П.                                    __________________                                      

 

 

 

 

 

� Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Када физичко лице даје изјаву иста 

мора бити оверена (потпис на истој)  пред надлежним органом општине или града. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом, или на други начин. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ОПШТИНА ЖАБАЉ-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, Николе Тесле 45 21230 

Жабаљ, са назнаком:  

,,Понуда зајавну набавку добара – Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према одобреном менију 

за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЖАБАЉ, ЈН бр П.О-

1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.01.2017 до 10.00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку 

дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи, попуњене и прописно оверене: 

1. Докази о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1)-4) Закона о ЈН или  

Образац Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1)-4)Закона о ЈН; 

2. Попуњен, потписан  и оверен Образац Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о ЈН; 

3. Попуњен, потписан  и оверен Образац Понуде  

4. Попуњена, потписана  и оверена Изјаву о независној понуди 

5. Попуњен, потписан  и оверен Образац трошкова припреме понуде-опционо 

6. Попуњен, потписан  и оверен Модел уговора   

7. Попуњен, потписан  и оверен „Образац структуре цене“  

8. као доказ приложити правна лица и предузетници који  воде пословне књиге по систему простог 
књиговодства- документе: -1. „Биланс успеха“ за  пословне 2014 и 2015. годину (или други одговарајући 
документ само за предузетнике који не воде пословне књиге по систему књиговодства); и -2. за 
доказивање услова под а) са стране 5. Конкурсне документације, за 2016 годину, као доказ приложити 

изјаву на меморандуму понуђача о пословним приходима и износу нето добити, оствареним у 2016. 
години. 

9. као доказ приложити Потврду о броју дана неликвидности издата од стране НБС-Одсек за пријем 
основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, издату после дана објављивања јавног позива на Порталу 
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јавних набавки   
ЛИНК И УПУТСТВА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ: http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/potvrde.html (или 

други одговарајући доказ) 

10. -попуњена, потписана и оверена печатом «Изјава о кадровској опремљености и другим експертима који 
раде за понуђача»  уз обавезно достављање, за минимално четири запослена или ангажована лица:  
1 –фотокопија уговора о раду/или другог одговарајућег уговора којим се доказује правни основ 

ангажовања. 2. М/или одговарајући образац о пријави на обавезно социјално  осигурање 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач има више запослених или ангажованих лица, наводи их у предметном 
обрасцу уз доставу тражених додатних доказа за сваког запосленог 

11. минимално четири фотографије угоститељског објекта – 1 споља и 3 изнутра (може и црно беле 
одштампане на А4 папиру). 

12. на меморандуму понуђача, потписан и оверен печатом „Опис и карактеристике угоститељског 

објекта“, у којем је потребно навести уобичајене карактеристике угоститељског објекта из којих се 
види да испуњава тражене услове, и то:  
а) да угоститељски објекат за пружање услуга хране и пића капацитета ресторана има најмање 50 
места;  

б) да угоститељски објекат располаже паркингом за најмање 10 возила;  
в) да је угоститељски објекат климатизован;   
д) да има одвојен део за радне састанке као и друге сличне податке који се тичу опремљености 

13. приложити важећи- „Јеловник-Мени“/ оригинал 

14. доказ о власништву на објекту односно о основу коришћења објекта (извод из листа непокретности/или 
други одговарајући документ (уговор о купопродаји, а уколико није у власништву уговор о закупу-све 
може и у фотокопији) 

 

3.ПАРТИЈЕ: Набавка није обликована по партијама.                                                                                                                                                                                   

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен 

за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИА ЖАБАЉ-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (ДОБРА, услуге или радови) „Набавка услуге послуживања хране у ресторану-

према одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ЖАБАЉ“, ЈН бр П.О-1/2017-НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку(ДОБРА, услуге или радови) „Набавка услуге послуживања хране у ресторану-

према одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ЖАБАЉ“, ЈН бр П.О-1/2017-НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку(ДОБРА, услуге или радови) „Набавка услуге послуживања хране у ресторану-

према одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ЖАБАЉ“, ЈН бр П.О-1/2017-НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку(ДОБРА, услуге или радови) – „Набавка услуге послуживања хране у 

ресторану-према одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО 
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МЕСТО ЖАБАЉ“, ЈН бр П.О-1/2017-НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника 

у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, 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.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V 

конкурсне документације,  у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац Изјаве из 

поглаваља V одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 

члана 81. ст.4. тач.1)до 2) Закона и то податке о:  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем и 
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2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Споразумом може да садржи и друга питања . 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне 

документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 

3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара 

задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу уговорену цену плати по следећој динамици:  

Плаћање након извршене појединачне испоруке, сукцесивно, у ком случају понуђач-испоручилац издаје 

одговарајући документ  (рачун/фактура) о извршеној испоруци, на основу кога је наручилац у обавезу да плати 

испоручену услугу у року до 45 дана од дана пријема документа.  

Рачун/фактура мора обавезно да садржи, потпис одговорног лица наручиоца, који једини има право да 

користи услуге послужења хране у ресторану (услуге репрезентације), а које је конкретну услугу одобрило 

и/или користило.   
Рачун/фактура мора обавезно да садржи и потпис шефа Службе за помоћно техничке послове Општинске управе, 

који је задужен за контролу уредног испуњења уговорних обавеза, потпис лица запосленог на пословима праћења 

извршења уговора о јавним набавкама, који врши контролу извршења уговора у погледу праћења новчаних 

средстава по закљученом уговору. 

 

Уколико достављени рачун не буде садржавао наведене елементе, сматраће се да је услуга извршена од стране 

неовлашћеног лица-противравно и неће бити плаћена. 

Као дан пријема документа за плаћање сматра се дан када је уредан документ заведен у пријемној канцеларији 

Наручиоца. [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(„Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Пружене угоститељске услуге морају садржати све елементе и у свему одговарати захтевима научиоца који су 

дефинисани конкурсном документацијом, у складу са свим важећим законским прописима и стандардима 

квалитета. 

Контролу уредног испуњења уговорних обавеза, и потписивање фактура, вршиће шеф Службе за помоћно 

техничке послове Општинске управе. 

Контролу извршења уговора у погледу праћења новчаних средстава по закљученим уговорима вршиће лице 

запослено на пословима праћења извршења уговора о јавним набавкама. 

Контрола поштовања законских одредаба које се тичу хигијенских услова је у надлежности санитарне 

инспекције. 
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Приликом извршења уговора Понуђач је дужан да поштује одредбе Закона о безбедности хране ("Службени 

гласник РС", број 41/09), Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 

производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/2010),  Закона о облигационим односима, као и 

осталих позитивних прописа из наведене области. 

За гаранцију квалитета испоручене робе, исправност намирница,  је директно одговоран понуђач, под кривичном 

и материјалном одговорношћу. 

 

9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Сукцесивно, према потребама наручиоца, у року од одмах, у радно време Понуђача, закључно са 31.12.2017.године/или 

до утрошка средстава по закљученом уговору. 

Место испоруке услуге  –објекат понуђача. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде износи минимално 40 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење 

рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

9.5. Други захтеви— 

Напомена: Наручилац није обавезан да поручи целокупну количину из спецификације - «Обрасца структуре цене», 

уколико се покаже да су му годишње потребе мање. 

 

Потребно је да понуда понуђача обухвати све позиције који су захтеване, у «Обрасцу структуре цене» у 

супротном, понуда ће бити неприхватљива. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (опрема, радови на инсталацији), с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати  сви трошкови које понуђач има приликом испоруке добара и вршења радова. 

Цене су фиксне, важе на дан подношења понуде и не могу се мењати.  

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 

динарима. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности 

из члана 39. став 1. Закона о ЈН. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

I. ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ (НЕ ПОДНОСИ СЕ ПРИЛИКОМ 

ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ): да на дан потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за 
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добро извршење уговорних обавеза и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу''. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење (менично овлашћење јесте саставни део конкурсне документације - 

У ДВА ПРИМЕРКА), са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 

у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 10 (десет) дана дужи од истека уговореног рока за испуњење 

услуге.  

Наручилац ће уновчити меницу у случају да добављач  не буде извршавао своје уговорне обавезе у складу са 

обавезама из уговора, а на основу лица које је задужено за надзор над извршењем уговора. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail 

nabavkeopstinazabalj@gmail.com, У РАДНО ВРЕМЕ ОД 07-15 ЧАСОВА СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ,  тражити 

од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН бр П.О-1/2017. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 

документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 

врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ 

СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 

Оцењивање, рангирање и избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија на основу следећих елемената критеријума 

економски најповољније понуде:   

 

1. Понуђена цена..............90 пондера ( реч је о збирној- укупној јединичној цени  из „Обрасца структуре цене са упутством 

како да се попуни“-  без ПДВ-а). 

 

2. Број ангажованих кадрова –...............................................10 пондера 

 

Разрада елемната критеријума економски најповољније понуде: 

 

1. Ц е н а 
1
(збирна- укупна  из „Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни“ без ПДВ-а) - (мах 90 

пондера)  

Понуђач који је понудио најнижу цену добија максималан број пондера по овом критеријуму – 90.  

Остале понуде ће бити пондерисане по следећој формули:  

                          

                          најнижа збирна понуђена цена х 90 

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

                                    понуђена збирна цена  

 

 

2. Број ангажованих кадрова – (мах 10 пондера)
2
 

 

По овом критеријуму понуђачи ће бити пондерисани на следећи начин:  

 

• Ако понуђач има ангажована до 4 запослена добија 5 пондера; 

• Ако понуђач има ангажовано од 5 до 8 запослених добија 7 пондера; 

• Ако понуђач има ангажовано  9 и више запослених добија 10 пондера; 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

чији ресторан има више места за пружање услуга хране и пића -већи капацитет, а затим уколико и након овог 

критеријума две понуде имају исти број пондера предност ће имати понуђач чији је објекат ближи седишту 

наручиоца/по захтеваном месту пружања услуге. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

                                                   
1
 Напомена: Понуђена јединична цена из „Обрацса структуре цене” служиће за касније фактурисање испоручених услуга, као и 

приложени „Јеловник-Мени“ Понуђача, за јела која нису исказана кроз „Образац структуре цене“. 

 
2
 БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ СЕ ИСКАЗУЈЕ КРОЗ ОБРАЗАЦ „ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОЈ 

ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА“ 
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да 

је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животнесредине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде;  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих 

лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail nabavkeopstinazabalj@gmail.com У 

РАДНО ВРЕМЕ ОД 07-15 ЧАСОВА СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ или препорученом пошиљком са повратницом.  

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим 

законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од 

стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о ЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након 

истека рока из става 3. члана 149. Закона о ЈН сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

Одредбе ст. 3. и 4. члана 149. Закона о ЈН не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и 

одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на 

основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона о ЈН. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу 

захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. 

Закона о ЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том 

захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
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претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 12. 

Закона о ЈН. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан 

да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона 

о ЈН. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-

30678845-06; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: 

такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: 

Буџет Републике Србије; шифра плаћања: 153 или 253).  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом.  

 

Детаљно упутство може да се нађе на веб презентацији Републичке комисије за заштиту права понуђача, линк: 
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http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав 

захтев одбацити закључком. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор 

што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 

благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона, или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтеваза 

заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 4 и 5 Закона. 
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VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр________________ од________2017.године, за јавну набавку „Набавка услуге послуживања хране у 

ресторану-према одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО 

МЕСТО ЖАБАЉ“, ЈН број П.О-1/2017 

 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:      

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:      

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:      

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:             

ТЕЛЕФОН:        

ТЕЛФАКС:        

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):                                           

МАТИЧНИ БРОЈ:                             

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:       

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ  

УГОВОРА   

У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА 

(заокружити)                                                   ДА                  /                  НЕ 

2.ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А. САМОСТАЛНО 

Б.СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси 

са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1. Назив подизвођача 

 

 

 Седиште подизвођача 

 

 

 Матични број и ПИБ подизвођача 

 

 

 Телефон  

 

 

 Одговорно лице 

 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 
 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 Број рачуна 

 

 

 У регистру Понуђача (заокружити) -   Да            /              Не 

 

 

2. Назив подизвођача 

 

 

 Седиште подизвођача 

 

 

 Матични број и ПИБ подизвођача 

 

 

 Телефон  

 

 

 Одговорно лице 

 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 
 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 Број рачуна 

 

 

 У регистру Понуђача (заокружити) -   Да            /              Не 

 

 

Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, 

а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира 

у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 



 

25/39 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 У регистру Понуђача (заокружити) -   Да            /              Не 

 

2 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 У регистру Понуђача (заокружити) -   Да            /              Не 

 

3 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 У регистру Понуђача (заокружити) -   Да            /              Не 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а 

уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ „ Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према одобреном менију за период од 

дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЖАБАЉ 

 

Укупна цена без ПДВ-а /збир 

тачке 1-63. из „Обрасца 

структуре цене са упутством 

како да се попуни“ 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом/тачка / 

збир тачке 1-63. из „Обрасца 

структуре цене са упутством 

како да се попуни“- 

 

 

Рок и начин плаћања Плаћање након извршене појединачне испоруке, сукцесивно, у ком случају понуђач-

испоручилац издаје одговарајући документ  (рачун/фактура) о извршеној испоруци, на 

основу кога је наручилац у обавезу да плати испоручену услугу у року до 45 дана од дана 

пријема документа.  

Рачун/фактура мора обавезно да садржи, потпис одговорног лица наручиоца, који једини 

има право да користи услуге послужења хране у ресторану (услуге репрезентације), а 

које је конкретну услугу одобрило и/или користило.   

Рачун/фактура мора обавезно да садржи и потпис шефа Службе за помоћно техничке 

послове Општинске управе, који је задужен за контролу уредног испуњења уговорних 

обавеза, потпис лица запосленог на пословима праћења извршења уговора о јавним 

набавкама, који врши контролу извршења уговора у погледу праћења новчаних средстава 

по закљученом уговору. 

Уколико достављени рачун не буде садржавао наведене елементе, сматраће се да је 

услуга извршена од стране неовлашћеног лица-противравно и неће бити плаћена. 

Као дан пријема документа за плаћање сматра се дан када је уредан документ заведен у 

пријемној канцеларији Наручиоца. [у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у 

Рок важења понуде 

(минималан рок  

40 дана од дана отварања 

понуда) 

 

 

Рок испоруке услуге  

 

У року од одмах, током трајања уговора у радно време 

од_______до_______часова 

Гарантни период  

 

Понуђач-Испоручилац се обавезује, под материјалном и кривичном одговорношћу, да 

услуге које испоручује по овој јавној набавци испуњавају све важеће захтеве поводом 

квалитета, као да испуњава све санитарне, хигијенске услове пословања, те да се 

придржава свих позитивних законских прописа. 

Место и начин испоруке:  франко угоститељски објекат: 

_____________________________________на адреси ЖАБАЉ улица 

_____________________________________. 

Удаљеност угоститељског 

објекта од седишта наручиоца 
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(у километрима) 

Број ангажованих кадрова- 

 

 

 

 

 

Датум                                                                                                                          Понуђач 

                                                                      М. П.  

____________________                                                                               _____________________ 
 

 

 

 

Напомене: 
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати овај део обрасца образац понуде за сваку партију 

посебно 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 (Модел уговора попуњава понуђач. Понуђач мора да попуни (уписује све податке који су му познати у моменту 

подношења понуде), овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора). 

 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 I 68/2015 ) и Одлуке о 

додели уговора 404-12/2017-IV од ____________*.године, закључен је у Жабљу: 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ У 

РЕСТОРАНУ-ПРЕМА ОДОБРЕНОМ МЕНИЈУ ЗА ПЕРИОД ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ДО 

31.12.2017.ГОДИНЕ -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЖАБАЉ 

 

Уговорне стране : Општина Жабаљ-Председник општине и Општинско веће,  

Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ,  

ПИБ: 100227755 Матични број: 08157111,  

коју заступа председник општине Чедомир Божић  

 (у даљем тексту: Наручилац) 

 И  

______________________________, из__________________,  

ПИБ:.......................... Матични број: .................... 

Број рачуна: ............................................  

Назив банке:......................................, 

Телефон:............................ 

 кога заступа________________________ 

(у даљем тексту: Испоручилац) 
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Подизвођачи
3
: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

 

Учесници у заједничкој понуди 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

Уговорне стране претходно сагласно констатују да: 

-је Испоручилац изабран у поступку јавне набавке мале вредности услуге– „Набавка услуге послуживања хране у 

ресторану-према одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО 

МЕСТО ЖАБАЉ, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 

14/2015 I 68/2015 ), по Одлуци о покретању поступка број 404-12/2017- IV од 19.01.2017.године, редни бр ЈН П.О-

1/2017 и позиву објављеном на Порталу јавних набавки, број_________*дана______*2017.године, и на сајту 

www.zabalj.rs. 

-је Испоручилац поднео Понуду бр.понуде ________ од __________.године; 

-да је Наручилац Одлуку о додели уговора објавио на Порталу јавних набавки број огласа__________________* 

дана___________________*2017.године, и на сајту www.zabalj.rs. 

-понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је наручилац предвидео у конкурсној 

документацији; 

Уговорне стране су се надаље споразумеле о следећем: 

Члан 1. 

Предмет уговора је пружање услуга ресторана-послуживања хране према одобреном менију у ресторану, за 

потребе репрезентације органа општине Жабаљ: Председника општине Жабаљ и Општинског већа (у даљем 

тексту:услуга). 

Овлашћено лице Наручиоца одређује, односно одобрава, с обзиром на своју пословну политику, која лица могу да 

испред наручиоца користе услугу из претходног става. 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно - према усклађеној динамици и потребама Наручиоца врши испоруку 

услуге, у року од одмах, у угоститељском објекту у радно време Испоручиоца. 

Обим потреба Наручиоца по врстама услуге, и јединичним ценама, садржан је у прилозима уз овај уговор-

„Образац структуре цене“ из конкурсне документације и „Јеловнику-Менију“ Испоручиоца, који чине саставни 

део уговора. 

Обим услуга из „Обрасца структуре цене“ није таксативно наведен, приликом реализације уговора могу се 

поручивати и друга јела, уколико се као таква налазе на менију Испоручиоца, с тим да вредност укупног 

извршења уговора, не може ићи преко вредности закљученог уговора. 

 

Члан 2. 
Уговор се закључује на одређено време и то за период од дана закључења уговора па до 

31.12.2017.године или прстаје и раније,  уколико пре истека рока дође до утрошка средстава из 

члана 3.  став 1.  овог уговора.  

Члан 3. 

                                                   
3
 Напомена: попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде. УКОЛИКО СЕ УГОВОР 

ЗАКЉУЧУЈЕ СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, ОВАЈ ДЕО СЕ НЕЋЕ НАЛАЗИТИ У УГОВОРУ-ДАКЛЕ БИЋЕ 

БРИСАН. 

Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за 

заступање, седиште, ПИБ и матични број. 

Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати: 

-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање групе понуђача-учесника 

заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број; 

-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број. 
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Вредност закљученог уговора чини укупна процењена вредност и износи 333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 

са урачунатим ПДВ-ом 400.000,00 динара.  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности 

из члана 39. став 1. Закона о ЈН. 

Укупна вредност понуђених јединичних цена из «Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни» 

износи ___________________динара без ПДВ-а, односно _________________-динара са ПДВ-ом. 

Уговорне стране прихватају јединичне цене дате у „Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни“, и 

„Јеловнику-Менију“ (за јела која нису исказана кроз „Образац структуре цене са упутством како да се попуни“)  

на дан подношења понуде, те ће исте служити за фактурисање испоручених услуга у уговореном периоду. 

Цене су одређене као фиксне, у износу на дан подношења понуде, и не могу се накнадно мењати. 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу услуге плаћа по следећој динамици: 

Плаћање након извршене појединачне испоруке, сукцесивно, у ком случају понуђач-испоручилац издаје 

одговарајући документ  (рачун/фактура) о извршеној испоруци, на основу кога је наручилац у обавезу да плати 

испоручену услугу у року до 45 дана од дана пријема документа.  

Рачун/фактура мора обавезно да садржи, потпис одговорног лица наручиоца, који једини има право да користи 

услуге послужења хране у ресторану (услуге репрезентације), а које је конкретну услугу одобрило и/или 

користило.   

Рачун/фактура мора обавезно да садржи и потпис шефа Службе за помоћно техничке послове Општинске управе, 

који је задужен за контролу уредног испуњења уговорних обавеза, потпис лица запосленог на пословима праћења 

извршења уговора о јавним набавкама, који врши контролу извршења уговора у погледу праћења новчаних 

средстава по закљученом уговору. 

Уколико достављени рачун не буде садржавао наведене елементе, сматраће се да је услуга извршена од стране 

неовлашћеног лица-противравно и неће бити плаћена. 

Као дан пријема документа за плаћање сматра се дан када је уредан документ заведен у пријемној канцеларији 

Наручиоца. 

Члан 5.  
Место извршења услуге јесте угоститељски објекат Испоручиоца, назива_________________ на адреси Жабаљ,  

улица_______________________________, у радно време објекта од _____до_____часова. 

 

Члан 6. 
Уколико Наручилац не подмирује износ који је дужан у складу са динамиком одређеном овим уговором, 

Испоручилац има право да захтева камату у висини законске затезне камате за сваки дан кашњења. 

Уколико Испоручилац не испоручује услугу, у складу са закљученим уговором, дужан је да наручиоцу плати 

уговорну казну у висини 0,5% од укупне вредности уговора за сваки дан закашњења, максимално до 20% од 

вредности уговора. 

Испоручилац се ослобађа обавезе ако докаже да је задоцњење у испоруци наступило као последица околности за 

које он није одговоран. 

Ако Испоручилац не испуни обавезу испоруке услуге ни у накнадно остављеном  року, Наручилац има право да 

раскине предметни уговор, уз обавештавање супротне уговорне стране. 

Испоручилац је  на дан потписивања уговора доставио средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

уговорних обавеза и то бланко сопствену меницу, која јесте евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу''. Меница је оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту јесте достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење (менично овлашћење јесте саставни део конкурсне документације - У ДВА ПРИМЕРКА), са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Уз меницу је достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок 

важења менице је 10 (десет) дана дужи од истека уговореног рока за испуњење услуге.  

Наручилац има право да уновчи меницу у случају да добављач  не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
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складу са обавезама из уговора. 

 

Члан 7. 

Испоручилац гарантује, под материјалном и кривичном одговорношћу, да услуге које испоручује по овој јавној 

набавци испуњавају све важеће захтеве поводом квалитета, као да испуњава све санитарне, хигијенске услове 

пословања, те да се придржава свих позитивних законских прописа. 

Испоручилац гарантује да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом за извршење преметне 

јавне набавке. 

Контролу уредног испуњења уговорних обавеза, и потписивање фактура, вршиће шеф Службе за помоћно 

техничке послове Општинске управе. 

Контролу извршења уговора у погледу праћења новчаних средстава по закљученим уговорима и структуре 

испоручене услуге,  вршиће лице запослено на пословима праћења извршења уговора. 

Контрола поштовања законских одредаба које се тичу хигијенских услова је у надлежности санитарне 

инспекције. 

Приликом извршења уговора Понуђач је дужан да поштује одредбе Закона о безбедности хране ("Службени 

гласник РС", број 41/09), Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 

производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/2010),  Закона о облигационим односима, као и 

осталих позитивних прописа из наведене области. 

За гаранцију квалитета испоручене робе, исправност намирница,  је директно одговоран понуђач, под кривичном 

и материјалном одговорношћу. 

 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења уговора решавају 

споразумно, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду. 

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима 

(„Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Службени лист СРЈ" бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ" бр. 

1/2003). 

Члан 9. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 10. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два)  

примерка. 

 

Члан 11. 

Уговор је закључен и ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

 
 

Дана__________.*2017.године                                                                        Дана__________.*2017.године 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА   
                  ЗА НАРУЧИОЦА 

              Чедомир Божић 

                                                            
 

 

 

                                М.П                                                                                                                                   М.П 
 

Напомена:  
Попунити сва празна поља, док се места означена звездицом не попуњавају. Својим потписом и печатом понуђач потврђује да прихвата све одредбе 
уговора.Уговор се сачињава у складу са усвојеном понудом и не сме се мењати. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем 
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IX.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ; 

 

 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач________________________________[навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

Р. 

бр 
Назив трошка Износ у динарима  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Место и датум:                                                                                                                       Понуђач: 

..............................................                                                                      ..................................................... 

                                    Печат и потпис 
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Х. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- 

ПО ЧЛАНУ 16. ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 

ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
На основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 86/2015), 

Ја__________________ЈМБГ_______________,као овлашћено лице за заступање 

Понуђача_________________________из__________________одговорно, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, потврђујем да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

Место и датум:        Понуђач: 

 

............................................                                                              ............................................. 

 

                                                                     Печат и потпис 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона 

којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2)Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 
 ПОНУЂАЧА _______________________________________________у поступку јавне набавке мале вредности број  

П.О-1/2017 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у реализацији 

набавке. 

Основни елементи структуре понуђене цене у предметној јавној набавци су: 
 

Ред. 

бр. 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 

I ХЛАДНА ПРЕДЈЕЛА 

1. Сир, шунка (мин.100 гр) порција 1   

2. Сир, кулен (мин. 100 гр) порција 1   

3. Суви врат (мин. 100 гр) порција 1   

4. Кулен/шунка (мин.100 гр) порција 1   

 

5. 

Мешана закуска – сир, суви врат, шунка, 

кулен  (мин.200 гр) 

 

порција 

 

1 

  

5а Чварци (мин. 100 гр) порција 1   

 

5б 

Кајмак (мин 100 гр.) порција 1   

5в Кулен (мин 100 гр) порција 1   

II СУПЕ/ЧОРБЕ 

6. Кисела чорба (мин.0,5 л) порција 1   

7. Рагу чорба (мин.0,5 л) порција 1   

8. Рибља чорба (мин.0,5 л) порција 1   

9. Говеђа супа (мин.0,5 л) порција 1   

10. Пилећа супа (мин.0,5 л) порција 1   

11. Крем чорба од поврћа (мин.0,5 л) порција 1   

12. Крем чорба од печурака (мин.0,5 л) порција 1   

III ТОПЛА ПРЕДЈЕЛА 

13. Шпагети Болоњезе (мин.100 гр) порција 1   

14. Шпагети Миланезе (мин.100 гр) порција 1   

15. Поховани сир (мин.100 гр) порција 1   

16. Поховане шампињони (мин.100 гр) порција 1   

17. Омлет са сиром/шунком (мин12 гр) порција 1   

IV ЈЕЛА ПО ПОРУЏБИНИ 
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18. Кордон блуе (мин.300 гр) порција 1   

19. Карађорђева шницла  

(мин.300 гр) 

порција 1   

20. Бечка шницла (мин.300 гр) порција 1   

21. Париска шницла (мин.300 гр) порција 1   

22. Натур (мин.300 гр) порција 1   

23. Пилеће бело месо (мин.300 гр) порција 1   

V РИБА 

24. Пржени/поховани сом (мин.300 гр) порција 1   

25. Пржени/поховани шаран (мин.300 гр) порција 1   

26. Пржени/поховани смуђ (мин.300 гр) порција 1   

VI ЈЕЛА СА РОШТИЉА 

27. Мешано месо (мин.500 гр) порција 1   

28. Пљескавица (мин.300 гр) порција 1   

29. Ћевапи (мин.300 гр) порција 1   

30. Вешалица (мин.300 гр) порција 1   

31. Ражњићи (мин.300 гр) порција 1   

32. Роштиљ кобасица (мин.300 гр) порција 1   

33. Пилеће бело (мин.300 гр) порција 1   

VII САЛАТЕ 

34. Шопска салата (мин.300 гр) порција 1   

35. Српска салата (мин.300 гр) порција 1   

36. Сезонска мешана салата (мин300 гр) порција 1   

37. Парадајз салата (мин.200 гр) порција 1   

38. Краставац салата-кисели или свеж 

(мин.200 гр) 

порција 1   

39. Зелена салата (мин.200 гр) порција 1   

39а Купус салата (мин. 200 гр) порција  1   

39б Љута папричица  порција 1   

VIII ПРИЛОЗИ 

40. Помфрит (мин.100 гр) порција 1   

41. Барени кромпир (мин.100 гр) порција 1   

42. Рижа (мин.100 гр) порција 1   

IX ДЕСЕРТИ     
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43. Палачинке  

(џем, еурокрем – мин.2 ком) 

порција 1   

44. Кестен пире (мин.12 гр) порција 1   

45. Воћна салата (мин.12 гр) порција 1   

45а Торта (1 кг) кг 1   

45б Ситни колачи (разни) кг 1   

45в Сладолед  комад 1   

X ПИЋА     

46. Вода газирана  (0,25 л) ком 1   

47. Вода газирана  (1 л) ком 1   

48. Вода негазирана  (0,25 л) ком 1   

49. Вода негазирана  (1 л) ком 1   

50. sok Coca-cola  

– “или одговарајуће” (0,25 л) 

ком 1   

50a sok Tonic 

– “или одговарајуће” (0,25 л) 

ком 1   

50b sok Sprite 

– “или одговарајуће” (0,25 л) 

ком 1   

51. Густи сок Next – “или одговарајуће” 

(0,33 л) 

ком 1   

52. Домаћа кафа ком 1   

53. Еспресо ком 1   

54. Чај ком 1   

55. Пиво  „Туборг“ или одговарајуће (0,33 л) ком 1   

56. Пиво домаће „Јелен“ или одговарајуће 

(0,5 л) 

ком 1   

56а Пиво домаће „Лав“ или одговарајуће (0,5 

л) 

ком 1   

57. Ракија шљива  (1 л) ком 1   

58. Пелинковац –„Горки лист“ „или 

одговарајуће“ (0,7 л) 

ком 1   

59. Водка Smirnoff – “или одговарајуће” (0,7 

л) 

ком 1   

 Виски „Jack Daniels“ “или одговарајући” 

(0,03 л) 

ком 1   
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60. Бело вино Chardonnay  (0,75 л) ком 1   

61. Бело вино Sauvignon blanc(0,75 л) ком 1   

62. Црно вино Cabernet Sauvignon (0,75л) ком 1   

63. Црно вино Merlot (0,75 л) ком 1   

 

УКУПНО ЗБИР ТАЧКЕ 1-63 

  

 

Важна напомена:  

Молимо Вас да прикажете цене за тражену грамажу, за сваку ставку из менија, без обзира на могућу 

чињеницу да ваше порције имају већу или мању грамажу, из разлога лакшег упоређивања понуда 

Обзиром да се ради о набавци специфичних услуга ресторана, чији је обим и разноликост немогуће 

прецизно дефинисати и предвидети за период важења уговора, Наручилац је унапред одредио вредност 

уговора до које се могу вршити предметне услуге (вредност услуга може се кретати највише до износа 

средстава обезбеђених у буџету, и Плану јавних набавки, односно до процењене вредности јавне набавке), а 

понуђена цена, као и исказана јединична цена из „Обрацса структуре цене са упутством како да се попуни” 

служиће за касније фактурисање испоручених услуга, као и приложени „Јеловник-Мени“ Понуђача.  

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

• У колони 4 понуђач уписује цену услуга без ПДВ-а, за количину наведену у колони 3, 

• У колони 5 понуђач уписује цену услуга са ПДВ-ом, за количину наведену у колони 3, 

• У ред УКУПНО ЗБИР ТАЧКЕ 1-63 понуђач уписује збир свих редова по колонама 4 и 5, односно сабира 

вредности свих ставки у менију. 

 

                ПОНУЂАЧ 

 

                        ______________________________ 

М.П.                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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XII- ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА  

((за добро извршење уговорних обавеза) 
 
На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке 

гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 

30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, 

СГ. РС 43/04)             

ДУЖНИК: 

_________________________________ из______________________ , ___________________________ 

           (назив правног лица)                                 (место)                                 (адреса) 

______________  , _____________  , ___________________________ , ___________________________ 

 (матични број)            (ПИБ)                        (текући рачун)                                (банка) 

 

доставља:   

ММЕЕННИИЧЧННОО  ППИИССММОО  ––  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊЕЕ  ЗЗАА    ККООРРИИССННИИККАА    ББЛЛААННККОО    ССООЛЛОО    ММЕЕННИИЦЦЕЕ  

КОРИСНИК:  ООППШШТТИИННАА  ЖЖААББААЉЉ тееккуућћии  ррааччуунн  ::  884400  ––  114411664400--6688    ккоодд    УУппррааввее  ззаа  ттррееззоорр  ННооввии  ССаадд  

за обезбеђење реализације обавеза у поступку набавке добра: Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према 

одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године -ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЖАБАЉ Јн 

П.О-1/2017, а на основу наше понуде  бр. ________   од  _________. 2017.год. достављамо 1 (једну) сопствену меницу, 

серијски број:  ______________________________  

ОО    ВВ    ЛЛ      АА    ШШ    ЋЋ    УУ    ЈЈ    ЕЕ    ММ    ОО  

ОПШТИНУ ЖАБАЉ да меницом, датом на име гаранције за добро извршење уговорних обавеза по основу наше 

понуде бр. ________  од  ________2017.год, на износ од ___________________динара
4
 и словима : 

_________________________________________________________динара као Повериоца, – да безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих 

наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .  Меница је важећа и у случају да у току трајања или 

након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем 

рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Рок важења менице је 10 (десет) дана дужи од истека уговореног рока за испуњење услуге.  

Наручилац ће уновчити меницу у случају да добављач  не буде извршавао своје уговорне обавезе у складу са обавезама из 

уговора. 

Рок важења менице до 10.01.2018.године.  

.                                                                                                                                                     ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

М.П.                                                _________________________________ 

 

 

                                                   
4 Попунити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а.  

/1. ОВО МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ И МЕНИЦА СЕ НЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВЕЋ ИСТУ 

ДОСТАВЉА САМО ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР.  

2. Менично овлашћење попунити на свим предвиђеним местима, У ДВА ПРИМЕРКА  потписати и оверити печатом понуђача.  

3. Обавезно доставити  копију картона депонованих потписа и копију доказа о регистрацији менице код НБС преко пословне 

банке.   
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ХIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА 

КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

 

 

Седиште понуђача:  

  

 

Адреса седишта: 

 

 

Пуно пословно име понуђача:   

 

 

Матични број:   

 

 

Шифра делатности:   

 

 

Назив  делатности:   

 

 

ПИБ:    

 

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И  

ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем оним  кадровским капацитетом 

који је наручилац у конкурсној документацији навео као довољан. У том смислу изјављујем да имамо довољан број 

ангажованих- лица за реализацију предметне јавне набавке, како је захтевано конкурсном документацијом. Кадровска 

структура је следећа: 

 
 

Р.бр. Име и презиме запосленог/ангажованог лица
5
 Радно место Стручна спрема 

1.   Кувар  

 

2.   Конобар  

 

3.   

 

Конобар  

4.   

 

Конобар  

5.   

 

  

6.     

                                                   
5 Минимално четири запослена у радном односу или ангажована по другом правном основу: од тога 3 конобара и 1 кувар. За минимално 4 

запослена или ангажована лица доставити: 1 –уговор о раду/или другог одговарајућег уговора којим се доказује правни основ ангажовања 

2. М/или одговарајући образац о пријави на обавезно социјално  осигурање. 

Понуђач може, уколико има више запослених или ангажованих лица  од 4, да их наведе у овом обрасцу, у овом случају може да 

фотокопира овај образац и уколико има више од 10 запослених или ангажованих лица/те у обавези је да приложи тражене доказе за свако 

лице.  
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7.   

 

  

8.   

 

  

9.   

 

  

10.   

 

  

 

 

Лице које ће бити одговорно за извршење уговора, јесте_______________________________. 

  

 

Лице одговорно за контролу квалитета испоручених услуга јесте:_________________________. 

 

 

                ПОНУЂАЧ 

                  ______________________________ 

м.п.                                     (потпис овлашћеног лица) 

 
 


