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Наручилац:ОШ''НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ''ШАБАЦ  

Адреса: Владе Јовановића 52  

Број: 016/38 

Датум: 18.10.2017.године 

e-mail:sekretarosnikolaj@mts.rs  

Мат.број 07120451,  

ПИБ 101896237,  

Tel.015/350-483 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-  
НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА  

Ручак за ученике у продуженом боравку 

   
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ /ДОБРА/ 

 
ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.1/2017 

 
 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. 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. 016/37,од 13.10.2017. године и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку  дел.бр.016/37-2, од 13.10.2017.г. 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ДОСТАВЉАЊЕ ТОПЛОГ ОБРОКА 

у поступку јавне набавке мале вредности 
ЈН бр.  1.1.1/2017 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља  Страна 

I Општи подаци о јавној набавци  3 

II Подаци о предмету јавне набавке  4 

III Врста,количина,спецификација и опис добара, 
начин спровођења контоле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

  
 
 

5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

  
7 
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10 

VI Изјава понуђача о испуњености услова  20 

VII Образац понуде  22 

VIII Модел уговора  28 

IX Образац трошкова припреме понуде   
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X Образац изјаве о независној понуди   
34 

XIII Потврда о преузимању конкурсне документације   35 

 

 

 

 

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:OШ'' НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ'' ШАБАЦ 
 Адреса: Владе Јовановића 52  
Интернет страница: www.оsnvelimirovic.edu.rs 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале 
вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/2017 су ДОБРА – НАБАВКА ТОПЛОГ 
ОБРОКА– ручак за ученике у продуженом боравку.  
Шифра из Општег речника набавки: 15000000- храна, пиће, дуван и сродни 
производи 
 
4. Процењена вредност јавне набавке 
1.500.000 динара без ПДВ-а. 
 

5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није резервисана јавна набавка 

 

7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација 

http://www.оsnvelimirovic.edu.rs/
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8. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:Весна Павловић,секретар школе,  
тел. 015/ 350-483, 
Е-mail-sekretarosnikolaj@mts.rs 
 
 
 
 

 II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.1.1.1/2017 су. ДОБРА-НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА –  

ручак за ученике у продуженом боравку. 
Ознака из ОРН 15000000- храна, пиће, дуван и сродни производи 
 
2. Партије 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке број  1.1.1/2017  су добра- НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА –  

ручак за ученике у продуженом боравку. 
 

2. Један оброк садржи: 

Супа или чорба 100 ml 

Главно јело 200-250gr 

Хлеб 2 парчета по детету 

Салата сезонска 70 gr 

Десерт 40gr или воће 

 

3. Број оброка је максимално 30 дневно. Поруџбина тачног броја дневних 

оброка извршиће се до 8:30 часова за тај дан.  

 

 

 

 

 

 

mailto:Е-mail-sekretarosnikolaj@mts.rs
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III ВРСТА, КОЛИЧИНА, СПЕЦИФИКАЦИЈА  И ОПИС ДОБАРА 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

ДОСТАВЉАЊЕ ТОПЛИХ ОБРОКА – 

ручак за ученике у продуженом боравку. 
 

Р. 

БР 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

Једи.  

мере 

Годишње 

количине 

Цена по  

јединици 

мере  

без ПДВ-а 

Цена по  

јединици мере  

са ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна 

цена  са 

ПДВ-ом 

01. Чорба 

Грашак са 

фашираном шниц. 

Сезонска салата 

Хлеб (два парчета) 

Воће  

 

 

 

1 оброк 

 

 

 

90 

    

02. Чорба 

Ћуфте у белом сосу 

Сезонска салата 

Хлеб (два парчета) 

Колач  

 

1 оброк 

 

 

90 

    

03. Супа 

Кромпир-паприкаш 

са свињ.месом 

Салата 

Хлеб (два парчета) 

Воће 

 

 

1 оброк 

 

 

90 

    

04. Пасуљ са ребрима 

Салата 

Хлеб (два парчета) 

Колач 

 

 

1 оброк 

 

 

90 

    

05. Супа 

Пекарски 

кромпир/помфрит 

Пљескавица 

Салата 

Хлеб (два парчета) 

Воће 

 

 

1 оброк 

 

 

90 

    

06. Слатки купус са 

месом  

Салата 

Хлеб (два парчета) 

Колач 

 

 

1 оброк 

 

 

 

90 

    

07. Супа 

Шпагети/макарони 

са сиром 

Воће 

 

 

1 оброк 

 

 

90 
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08. Супа 

Боранија/ђувеч са 

пилетином 

Салата 

Хлеб (два парчета) 

Колач 

 

 

1 оброк 

 

 

 

90 

    

09. Чорба 

Поховано бело 

месо/бечка свињска 

Пилав 

Салата 

Хлеб (два парчета) 

Воће 

 

 

1 оброк 

 

 

90 

    

10. Чорба 

Гулаш-макарони  

Салата 

Хлеб (два парчета) 

Колач 

 

 

1 оброк 

 

 

90 

 

    

 БЕЗ ПДВ-а СА ПДВ-ом 

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ЗА   5400 ОБРОКА 

  

 

 

Дана -----------                                                                                   Назив понуђача 

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

                                                                М.П                                      Одговорно лице                                                   
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IV   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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).  

5) Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при 
састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да немају 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,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 
 

                             . 

1.2.1. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
 

-Да понуђач у моменту подношења понуде поседује бар једно возило намењено 

искључиво за достављање хране. 
- Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране, у 
складу са принципима добе произвођачке и хигијенске праксе и анализе 
опасности и критичних контролних тачака- сертификат НАССР 
- Да понуђач спроводи контролу микробиолошке исправности намирница и 
брисева и има уговор са установом овлашћеном за микробиолошка испитивања 
намирница и брисева која је акредитована за микробиолошка испитивања 
намирница и брисева код Акредитационог тела Србије. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI одељак 3.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.став1.тачка 1),2),4) и 5) Закона и 
услов из члана 75. став 2. 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.  
Испуњеност додатних услова у погледу техничких и кадровских капацитета, 
понуђач доказује на следећи начин: 
 

 
1.2.1. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
- Понуђач доставља писмену изјаву о врсти возила које испуњава услове за 
транспорт хране, а које поседује,са приложеном копијом саобраћајне дозволе 
(доказ о власништву, уговор о закупу или уговор о лизингу). 
-Понуђач доставља фотокопију сертификата HACCP којим доказује да има 
успостављен систем за осигурање безбедности хране, у складу са принципима 
добе произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних 
контролних тачака. 
- Понуђач доставља фотокопију уговора закљученог са надлежном установом 
којим доказује да врши редовну контролу микробиолошке исправности и 
брисева намирница. 
 
 

Уколико понуду подноси група понуђача наведене доказе да испуњава 
услове из члана 75. став 1. тачка 1),2),4) и 5) Закона и услов из члана 75. став 2. 
Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 
1),2),4) и 5) Закона и услов из члана 75. став 2. Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 
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. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
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 и да је документује на прописани начин. 
 
 
 

V  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.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и 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. 
 
Понуду доставити на адресу: ОШ,,Николај Велимировић'' Шабац,Ул.Владе 
Јовановића 52, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку -добра, ЈН бр 
1.1.1/2017- НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА –ручак за ученике у продуженом 
боравку, НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 31.10.2017.до 11:00 часова.   
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење 
понуда тачније 31.10.2017. године, у просторијама наручиоца у улици Владе 
Јовановића 52, са почетком у 11:15 часова. 
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Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници 
понуђача који морају имати писмено овлашћење, тј. пуномоћје. Писмено 
овлашћење се предаје комисији пре отварања понуда. Уколико овлашћени 
представници не поднесу овлашћење, у поступку учествују као обична јавност. 
 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 
наручулац 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, а школа ће их по окончању поступка 
отварања понуда вратити неотворене понуђачима уз назнаку да су 
неблаговремене. 
    
Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености услова из члана 75. Закона, понуђач доказује 
попуњавањем изјаве о испуњености услова-образац бр. VI ; 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ које треба посебно доказивати: 
- Изјава о возилу које испуњава услове за транспорт хране, које понуђач 

поседује,са приложеном копијом саобраћајне дозволе (доказ о 
власништву, уговор о закупу или уговор о лизингу). 

- Фотокопију сертификата да понуђач има успостављен систем за 
осигурање безбедности хране, у складу са принципима добе 
произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних 
контролних тачака- сертификат НАССР. 

- Фотокопију уговора са установом овлашћеном за микробиолошка 
испитивања намирница и брисева која је акредитована за микробиолошка 
испитивања намирница и брисева код Акредитационог тела Србије. 

 Сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом.  

 Модел уговора: 
Модел уговора мора бити попуњен тамо где је то предвиђено,оверен 
печатом,обавезно потписан од стране овлашћеног лица,који наступа 
самостално или са подивођачем,чиме понуђач прихвата све елементе из 
модела уговора. 
Сваки лист модела уговора мора бити оверен печатом и парафиран од 
стране овлашћеног лица. 

Напомена:  

Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не 

доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 

 Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

 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 
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дела организованог криминала; 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 месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

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

 Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе 

министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе 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; 

 Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона – Доказ: Важећа дозвола надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. Дозвола мора бити важећа. 

 Услов из чл. 75. Ст. 2.) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, 

да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 

није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

 За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, понуђач 

доказује достављањем фотокопија саобраћајне дозволе (са доказом о 

власништву или уговор о закупу или лизингу возила) за једно доставно возило; 
фотокопија HACCP сертификата    

 
 
1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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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:,,,ОШ''Н.Велимировић'' Шабац,В.ЈовановићА 52  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку -добра – НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА –ручак 
за ученике у продуженом боравку ЈН бр 1.1.1/2017, - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку добра, – НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА –ручак 
за ученике у продуженом боравку ЈН бр 1.1.1/2017, - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку добра-  – НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА –
ручак за ученике у продуженом боравку ЈН бр 1.1.1/2017, - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра– НАБАВКА ТОПЛОГ 
ОБРОКА –ручак за ученике у продуженом боравку ЈН бр 1.1.1/2017, - НЕ 
ОТВАРАТИ  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и 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. 
 
5. 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. 
 

6. 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.  
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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. 
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. 
 
7. 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 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
 

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. 
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. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

 

 

8.1. РОК И УСЛОВ ПЛАЋАЊА 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре, а којом је потврђена 
испорука добара наручиоцу од стране испоручиоца.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (испоручиоца). 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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8.2.ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА ДОБАРА: 
 
-Достављена роба мора у свим аспектима одговарати стандардима 
прихваћеним у Републици Србији,и мора бити хигијенски и бактериолошки 
исправна. 
-Понуђач одговара наручиоцу добара за квалитет и квантитет испоручене робе. 
-Достављена роба мора бити I квалитета и здравствено безбедна. 
- Рок важења (трајања) робе мора бити назначен на паковању или документу 
који се доставља уз робу приликом испоруке.  
 
8.3. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  
-Добра се испоручују у оквиру трајања уговора, најдуже једну годину. 
-У току трајања уговора добра се испоручују сукцесивно према поруџбини 
наручиоца. 
-Динамика се одређује према потреби наручиоца без озира на дан у недељи. 
-Поручивањне оброка наручилац ће вршити телефонским путем до 8:30 часова 
за тај дан. 
-Рок испоруке– испорука се врши један пут дневно . 

 
8.4 УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА: 
- Достављање хране врши се возилом намењеним искључиво за достављање 
хране   упаковане у термосима-посудама за транспорт/преношење топлог 
оброка. 
  
8.5 МЕСТО ИСПОРУКЕ: 
  – На адресу наручиоца:ОШ''НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ'' ШАБАЦ,ВЛАДЕ 
ЈОВАНОВИЋА 52 
 
8.6 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
-Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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. 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, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
-У цену је урачунато сви трошкови које испоручилац има до испоруке добара 
наручиоцу.  
-Цена је фиксна и  неможе се мењати.  
-Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
-Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца,електронске поште на mail-sekretarosnikolaj@mts.rs или 
телефоном на број.015/ 350-483 тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити 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 
1.1.1/2017 . добра-  набавка топлог оброка-ручак за ученике у продуженом 
боравку, НЕ ОТВАРАТИ. 
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. 
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13. 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.  
 
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

1) Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 

и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму у тренутку закључења уговора, са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.  

2) Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 

уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором или их изврши 

делимично, уколико понуђач касни са извршењем уговорених обавеза или уколико 

ангажује као подизвођача лице које није навело у понуди 

3) Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди ( под 

условом да то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну саглсност наручиоца за његово ангажовање) ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету. 

4) По извршавању уговорених обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла ће бити враћено , на захтев Понуђача. 

5)  
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15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% 
из Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи. 
 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва 
примљена од стране наручиоца. 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
1)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 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде.(Образац изјаве, дат је у поглављу XI 
конкурсне документације). 
  
19. 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. 
 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
факсом на број 032-366-094 или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
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 понуда, 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 претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 153, позив на 
број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком 
јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), 
корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
60.000,00 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
 
 
 

VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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 мале вредности добара-топли оброк за 
ђачку кухињу број 1.1.1/17, испуњава све услове из чл. 75., односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 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.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 
5.Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при 
састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношење понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).  

 
 
 
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.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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 подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара – пецива број ЈНМВ 1.1.1/2017, 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). 

4.Подизвођач поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

5.Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра–  
Набавка топлог оброка-ручак за ученике у продуженом боравку,  
ЈН број 1.1.1/2017 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
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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ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
 
 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за 
јавну набавку добара бр. 1.1.1/2017- достављање топлих оброка-ручак за 
ученике у продуженом боравку, и овлашћујемо члана групе 
____________________________________________ да у име и за рачун 
осталих чланова групе наступа пред наручиоцем 
 

 
Потпис и печат од говорног лица - члана 
Групе_________________________м.п. 
 
 
 
Потпис и печат одговорносг лица -члана 
групе_________________________м.п. 
 
 
Потпис и печат одговорносг лица - члана 
групе_________________________м.п. 
 
 
Попуњава се само у случају подношења заједничке понуде 
Образац попунити за сваког члана групе понуђача, као и за члана означеног у споразуму, 
као носилац посла и приложити уз понуду 
Ако има више чланова групе, образац доставити у потребном броју примерака и 
нумерисати их. 
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СПОРАЗУМ  КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
Сходно чл. 81. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник бр. 124/12 ,14/15 и 68/15) 
понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду у отвореном 
поступку ЈН добара .1.1.1/2017 достављање топлих оброка-ручак за ученике у 
продуженом боравку у ОШ''Николај Велимировић'' Шабац, су се споразумели о 
следећем: 

1. Да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 
________________________ 
 

       2. Да ће понуђач________________у име групе потписати уговор 
 
             3. Да ће понуђач__________________издати рачун    

 
        4. Да је рачун на који ће бити извршено плаћање___________издат код 
пословне банке_____________________ 

 
5. Подаци о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за 

извршење уговора 

 
 

 
 

 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Место  ________________________ 
 
 
Датум  ________________________ 
 
______________________________М.П. 
 
______________________________ М.П. 
 
______________________________М.П. 
 

ПОТПИС И ПЕЧАТ 
ОДГОВОРНИХ ЛИЦА, 
ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ 
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -добра- НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА ручак за 
ученике у продуженом боравку 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Број гратиса 
 

 

 
Место и начин испоруке добара 
 

 

 

 

 

 

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. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА- НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА – 
РУЧАК ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 
 
Закључен дана _____________између: 
 

1. НАРУЧИОЦА : ОШ''Николај Велимировић''Шабац,ул.Владе Јовановића 52,  
са седиштем у Шапцу , улица Владе Јовановића 52, ПИБ 101896237. Матични 
број: 07120451, коју заступа директор ,Весна Живановић  
(у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ 
 
И  

2. ИСПОРУЧИЛАЦ (самостални понуђач) 
 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Испоручилац) 
 
 
Ако је заједничка понуда 
 
2_____________ из______________ул__________бр. мат. бр.______     
 
кога заступа( у даљем тексту испоручилац) који заједнички наступа са : 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

         Наручилац је одлуком о додели уговора број ________ од __________. 
године испоручиоцу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке 
мале вредности бр. 1.1.1/2017 – набавке топлог оброка ручак за ученике у 
продуженом боравку, за потребе ОШ''Н.Велимировић'' Шабац. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 2. 

 
Предмет овог уговора је набавка добара- НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА- 

ручак за ученике у продуженом боравку у складу са усвојеном понудом 
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испоручиоца бр.___од _________ која је саставни део овог уговора и 
спецификацији  у периоду од једне године од момента закључења овог уговора. 
 

Члан 3. 
 

Овим уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у 
реализацији наведене набавке  у свему према опису ,  техничкој  
спецификацији, у обрасцу струкуре цене која је саставни  понуде бр.____, и 
условима из конкурсне документације , на период од годину дана. 

   
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
Укупна уговорена  вредност за предметна добра са свим припадајућим 

трошковима   по усвојеној понуди понуђача је ______________ дин. без ПДВ. 
ПДВ износи____/________ дин. 
Укупна вредност уговора износи ___________________ дин.са ПДВ.  
Јединичне цене добара дате у обрасцу понуде са структуром понуђене цене не 
могу се мењати до истека рока важења понуде. 

Цене током трајања уговора могу се кориговати споразумно, по протеку 
рока важења понуде, искључиво због објективних разлога (уколико цена робе 
зависи од кретања цене на домаћем тржишту, уколико на цену утиче девизни 
курс, робна берза и др.).  

Захтев за промену цена могу поднети оба потписника уговора. Захтев се 
подноси најмање 7 дана пре намераване промене цена. 
Новопонуђена цена се примењује на испоруке од дана потписивања Анекса 
уговора. 

У случају да наручилац не жели да прихвати нову цену понуђену од 
стране испоручиоца, уговор се може раскинути. 
Плаћање по овом уговору ће се извршити на следећи начин: 
-Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре, а којом је потврђена 
испорука добара.  
-Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача - испоручиоца добара. 
 

 

ВРЕМЕ, МЕСТО, НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 
 

Члан 5. 
 

Испоруку добара  према примљеној поруџбини и сервирање истих , 
ИСПОРУЧИЛАЦ  ће спроводити према наведеној јавној набавци 
НАРУЧИОЦА, у року од једне године од закључења овог уговора.  

У току трајања уговора добра се испоручују сукцесивно према дневној 
поруџбини наручиоца, и то сваког наставног дана, један пут дневно  на адресу 
матичне школе у Шапцу 

Трошкови транспорта добара падају на терет ИСПОРУЧИОЦА , без 
обзира на количину добара коју НАРУЧИЛАЦ  назначи приликом сваке 
поруџбине. 
 

Члан 6. 
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Пријем оброка од стране наручиоца врши се путем отпремнице, која је 
основ за обрачун испоручених, односно примљених оброка. 

Отпремница мора бити читко потписана. 
 
 
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА 

 
Члан 7. 

 
ИСПОРУЧИЛАЦ гарантује да ће испоручити све уговорене количине 

добара под условима и на начин, како је наведено у Конкурсној документацији и 
понуди, а у супротном, сагласан је да НАРУЧИОЦУ надокнади сву претрпљену 
штету, која услед тога настане.  

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да обезбеди број гратиса датом у обрасцу 
5) Опис предмета набавке добара. 

Испорука добара се врши возилом намењеним искључиво за 
достављање хране. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 8. 
 

Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 10% 

понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 

бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 

депонованих потписа. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да продавац не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором или их 

изврши делимично, уколико продавац касни са извршењем уговорених обавеза или 

уколико ангажује као подизвођача лице које није навело у понуди. 

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор уколико продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди  ако 

би раскидом уговора купац претрпео знатну штету.  

Уколико се продавац  налази на списку негативних референци који води Управа 

за јавне набавке у складу са чланом 83. Закона, и да је добио негативну референцу за 

предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке  у обавези је да 

у тренутку закључења уговора као средство доброг извршења посла преда купцу бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије, са назначеним износом од 15%  од укупне вредности понуде без 

ПДВ . 

По извршавању уговорених обавеза продавца, средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла ће бити враћено истом, на његов захтев. 
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ПРИГОВОР НА КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
 

Члан 9. 
 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ је одговоран за квалитет и квантитет испоручениох 
добара, сагласно прописима за ту врсту добра. Испоручена добра морају 
одговарати карактеристикама добара датих у понуди наручиоца. 

Квантитативни и квалитативни пријем добара се врши приликом испоруке 
од стране ИСПОРУЧИОЦА.  

Писмени приговор на квалитет и количину испоручених добара  
НАРУЧИЛАЦ је дужан да истакне ПОНУЂАЧУ одмах, код момента 
примопредаје добара, а најкасније у року од 3 дана од преузумања добра, а за 
скривене мане, на дан сазнања. ПОНУЂАЧ се обавезује да отклони све 
недостатке по рекламацији одмах након пријема приговора. 
 
 

Члан 10. 
 

НАРУЧИЛАЦ је дужан да посуђе и амбалажу у којима се допремају 
оброци, чува и исте враћа ИСПОРУЧИОЦУ истог дана. 

 
 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 
 
      
Овај уговор производи правно дејство у року од једне године од закључења овог 
уговора, односно од ___________.2017.године до _____________.2018.године. 
 

Члан 11. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
 

НАРУЧИЛАЦ има право на једнострани раскид уговора у следећим 
случајевима: 

- Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ не испоручује оброке у  роковима који су  
предвиђени јавном набавком; 

- Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ више пута (најмање два пута) не испоручи 
оброке у порученим количинама и уобичајеног квалитета; 

Једнострани раскид уговора се врши без отказног рока, упућивањем 
писменог обавештења ИСПОРУЧИОЦУ о раскиду уговора. 
 
         
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
          

Члан 12. 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна, и важи 
годину дана од дана зекључења уговора. 
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Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних 
страна, а измене морају бити сачињене у писаној форми. 
 

Члан 13. 
 

Свака страна има право да откаже уговор са отказним роком од 30 дана 
од дана достављања писменог отказа другој уговорниој страни. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе 
ЗОО 

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно. 
У случају да до споразума не дође, уговара се надлежност суда стварне и 

месне надлежности. 
 

Члан 14. 
 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака 
страна задржава по два примерка. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ       ИСПОРУЧИЛАЦ 
 
-------------------------                                                                    ---------------------- 
                       
Директор 
Весна Живановић 
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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: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке. добра– НАБАВКА ТОПЛОГ ОБРОКА  ручак за 
ученике у продуженом боравку, ЈН бр 1.1.1/2017, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

. 
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  ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку мале вредности 1.1.1/2016 
 

 
 
Потврђујем да сам у име понуђача 
____________________________________________ 
са седиштем у ___________________________________, ул. 
______________________ 
бр. _____. 
 
Матични број: ____________________ ПИБ: _________________ 
 
Контак особа: _____________________________ 
Контакт телефон: __________________________ 
 
 
преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр. 1/2014, 
тј. за јавну набавку - набавка топлог оброка – ручак за ученике у продуженом 
боравку. 
 
 
 
Датум:                                                                  _______________________ 
                                                                                         Овлашћено лице:                     
_______________________ 
                                                                                                     ПОТПИС: 
                                                         М.П. 
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања 
конкурсне документације и попуњену и оверену доставља наручиоцу у 
најкраћем могућем року. Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да 
достави потврду о преузимању конкурсне документације. 
 


