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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015, 
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 1.1.12 инт. број 
ЈН-14 деловодни број 3885  од 20.09.2016. . године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 3885/1 од 20.09.2016. припремљена је: 
 
 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за отворени поступак јавне набавке добара : Хлеб и пецива  
 

 

 

Јавна набавка број ЈН-14,отворени поступак . 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

1 Општи подаци о јавној набавци 3 
   

2 Подаци о предмету јавне набавке 4 
   

 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, , начин спровођења  

   контроле и обезбеђења гаранције квалитета, начин 4 
3  испоруке   

      
   

4 

Изјава о прихватању услова јавне набавке и   
придржавању прописа у погледу здравствене 
исправности намирница ( образац бр. 1) 7 

 

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

5 
    испуњеност тих услова 
   8 

   

6 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 16 
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7 Образац понуде( образац бр.3 ) 29 

   

8 
   Образац структуре цене ( образац бр. 4) 
 33 

 
 

9 
 

Модел уговора ( образац бр. 5 ) 
 35 

10 
 Образац трошкова припреме понуде ( образац бр. 6) 38 

11 
Образац изјаве о независној понуди ( образац бр. 7 ) 
 39 

12 
 

Образац листе  купаца најважнијих испоручених 
добара у предмету набавке ( образац бр. 8) 

 40 

13 
 

Образац Потврде -најмање два купца робе  
 ( образац бр. 9) 41 

   
 

 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу   
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса : Зрењанин, Принципова 22-26  
Интернет страница: www.gczrenjanin.org 
 

 
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном 
поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке.  
3.Предмет јавне набавке  број ЈН -14  је набавка добара(храна), и то: ХЛЕБ И ПЕЦИВА за 
потребе Геронтолошког центра у Зрењанину 
 
4. Контакт: Лице за контакт : Миодраг Мандић, правник-секретар, Јасмина Мељанац, шеф 
рачуноводства, Рељин Вук, главни кувар, тел.023/546-150. факс: 546-120,  
Е-маил:geront.zr@ beotel.net 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке  
 
Предмет јавне набавке бр. ЈН -14 су добра,– хлеб и пецива  
 
2. Партије, назив и ознака из општег речника набавки 
 Набавка није  обликована у партијама. 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
ORN:15810000  хлебни производи, свежа пецива и колачи 
 
 
 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 

 
 Хлеб и пецива 
  (опис,врста и количина према обрасцу понуде)  
 

Набавку хлеба у 2016. годину Наручилац ће вршити од својих понуђача под условом 
да је хлеб произведен у индустријској пекари са тунелским пећима, или је хлеб произведен 
у термоуљним пећима .Хлеб произведен у другим врстама пекара/пећи, не испуњава услове 
јавне набавке. 

 
а) Хлеб мора бити свеж,  погодан за сечење на машини за сечење хлеба или кухињским  

ножем, не сме да буде гњецав и лепљив, нити да се круни(распада) . 
Доставити доказ да је произведено у складу са програмом- стандардом HACCP.      
Као доказ о контроли здравствене исправности животних намирница  и правилницима 

који се примењују у производњи и промету прехрамбених производа ,  а тичу се хигијене 
хране, поред Изјаве коју  понуђач даје у Обрасцу бр. 1 конкурсне документације, треба да 
приложи један од доказа да врши такву контролу( уговор са институцијом овлашћеном за 
контролу квалитета и исправности производа, или примерак извештаја-налаза о контроли  
здравствене исправности намирница, или други доказ да врши такву контролу, у складу са 
прописима). 

Производи се испоручују у магацин Наручиоца сопственим возилом понуђача које  
мора да одговара транспорту  хлеба  у адекватним гајбама, а испеченог пецива у адекватној 
амбалажи. Динамика испоруке утврђује се уговором. 
 б) пецива савијаче/пите  (опис,врста и количина према обрасцу понуде)  
Наручилац има потребу за одређеном количином производа у стању“свеже печено“ 
Услови: 

- састав савијача и пите: бар 20% надева (сир, месо,пица надев,остало) у односу на 
укупну количину брашна; 

- мора бити умерена количина лука, бибера и других зачина;  
- тесто мора да буде од танких кора, 
-  у испеченом стању савијача/пита треба да је лако хрскава и мекана; 
- савијача(пита) не сме бити сувише масна, дебелих кора и тврда након печења, 
-  сир не сме бити jaко кисео, већ умерено кисео, пријатног укуса. 

- коре од којих су пите исавијаче израђене морају бити ручно 
произведене.Савијаче и пите морају се доставити наручиоцу у топлом стању, 
непосредно по печењу, на дан и сат одређен у требовању наручиоца. 
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-  Доставити доказ да је произведено у складу са програмом- стандардом 
HACCP.   
Производи се испоручују у кухињу Наручиоца  возилом понуђача,   које  
мора да одговара транспорту дате врсте робе .Роба се доставља наручиоцу у свеже 
печеном стању, у адекватној амбалажи. 

 Мора бити обезбеђена примена свих заштитних мера којима се спречава квар робе, 
или губитак органолептичких својстава исте. 
 Динамика испоруке утврђује се уговором 

 
Квалитет мора да одговара важећим стандардима Републике Србије  и испуњава  

све услове и минималне захтеве предвиђене прописима којима се регулишу производња и 
промет робе која је предмет ове набавке. 
У прилог томе потребно је да понуђач достави доказ о уведеном HACCP систему за 
безбедно рукованје намирницама. Уколико понуђач нема сопствену производњу или  
складиште, већ се бави трговином у транзиту , обезбедиће уз своју понуду наведени 
сертификат квалитета од свог добављача, чију робу нуди у оквиру понуде. 
 
Дакле, квалитет испоручених добара мора бити у складу са важећим стандардима за 
поједине врсте добара, као и у складу са важећим Законом о трговини (Сл. гласник РС 
бр.53/2010 и 10/2013 члан 34. и 40), Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 
41/2009), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета (Службени гласник бр. 72/2010). 

 
Начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције за квалитетом 

 
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке представник Наручиоца ће вршити на месту испоруке добара.( у централној 
кухињи наручиоца). Контрола ће се вршити органолептичким прегледом, мерењем  и 
контролом количине достављене хране. Уколико жели, достављач може присуствовати 
пријемној контроли. Сви примећени недостаци биће записнички констатовани, и понуђач ће 
бити обавештен о рекламацији. Понуђач има обавезу да у најкраћем могућем року  отклони  
уочене недостатке,/ заменом робе, или достављањем недостајућих врста или  количине) и 
да обавести и томе наручиоца.Наручилац је овлашћен и да врати поруџбину која није у 
складу са требовањем. 

 
 
 Остали захтеви у вези испоруке-доставе намирница 
 
 Наручилац задржава право да планиране количине и динамику испоруке  до извесне 
мере коригује у складу са измењеним  потребама, а уз договор са понуђачем са којим ће се 
закључити уговор о купопродаји хлеба и пецива. 
 
 Уколико се достава робе повремено или трајно врши возилом које није у власништву 
понуђача, исти је дужан Наручиоцу приказати уговор, или други правни основ коришћења 
транспортног средства за доставу робе. 
 
 Понуђачи регистровани за посредовање у промету, и промет робе у транзиту дужни 
су обезбедити доставу робе адекватним  транспортним средством које , или сами користе 
по уговору са власником возила, или су дужни обезбедити  да ту доставу наручиоцу врши 
произвођач, који поседује важећи сертификат HACCP.  
 

Понуђач је дужан да наручиоцу испоручи требовану количину добара прописане 
грамаже. У противном, смарта се да испорука није у складу са требовањем.Дакле, понуђач 
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има обавезу да робу измери , што подразумева  испоруку стварно тражене количине 
производа изражене у одговарајућим мерним јединицама, килограмима, грамима, комадима 
и сл.  
Амбалажа за паковање се не урачунава у количину испоручене робе. 
Уколико се роба не испоручује у папиру или сличном лаганом материјалу, већ у 
кутијама, дрвеним или пвц гајбама,  и слично, код мерења се мора одбити 
тара, односно тежина амбалаже. 
 

Ако у току трајања уговора ако  подизвођач коме је поверено делимично извршење 
набавке, из оправданих и објективних разлога, откаже извршење уговора понуђачу, понуђач 
мора о томе у писаној форми обавестити Наручиоца и затражити сагласност за другог 
подизвођача уз достављање свих доказа тражених конкурсном документацијом за 
подизвођача у противном  наручилац  ће се раскинути уговор. 
Ако у току трајања уговора Понуђач, из оправданих и објективних разлога, промени 
добављача, мора о томе у писаној форми обавестити Наручиоца уз достављање свих 
доказа тражених конкурсном документацијом у делу где су дефинисани посебни услови – 
захтеви наручиоца у погледу квалитета и пратеће документације у противном уговор ће се 
раскинути. 
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ОБРАЗАЦ БР. 1 

Назив понуђача ____________________________________________  
 
Седиште и адреса понуђача 
_________________________________________________________  
  
 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
о прихватању услова јавне набавке и придржавању прописа 

у погледу здравствене исправности намирница 
 
 
 
 
Понуђач ______________________________________________________________  
изјављује да у потпуности прихвата све услове наведене у јавном позиву и конкурсној 
документацији Наручиоца, за набавку ХЛЕБА И ПЕЦИВА ,ЈН-14 
                                       
 

Такође, Понуђач изјављује да ће се у свему придржавати: придржава Закона о 
безбедности хране(»Сл. гласник РС« 41/2009), Правилника о условима хигијене хране (»Сл. 
гласник РС« 73/2010), Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било 
којој фази производње,прераде и промета(»Сл. гласник РС« 72/2010). Правилника о ближим 
условима за производњу, промет прехрамбених производа биљног порекла(„Сл. гласник 
РС“ 50/96) норматива о количинама пестицида, метала и неметала и других отровних 
супстанција, хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у 
намирницама, као и сталих законских и подзаконских прописа који се односе на здравствену 
исправност и органолептичка својства намирница, као и да ће, приликом сваке испоруке, 
достављати потврде о здравственом стању пошиљке, издату од стране овлашћеног  органа. 
 
 
 
 
 
У ________________________  
 
Датум: __________ 2016. 
 
 

                 
___________________________  

 
      М.П.     Потпис овлашћеног лица 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

Обавезни услови 
 
Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку 
јавне набавке и то:  
 
1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (напомена:Доказује се приложеном Изјавом понуђача из ове конкурсне 
документације,Избрани понуђач прилаже на захтев наручиоца  извод из регистра Агенције 
за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда. 

 
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 превар.Испуњеност овог доказа доказује се различито, у зависности да ли је 
понуђач правно лице, или предузетник/физичко лице. (напомена:Доказује се приложеном 
Изјавом понуђача из ове конкурсне документације,). Избрани понуђач прилаже на захтев 
наручиоца извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре: 

 извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица (за кривична дела за које је као главна казна предвиђена новчана казна или 
казна затвора до 10 година) и извод из казнене евиденције Вишег суда (за 
кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора већа од 10 
година); 

 извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту 
пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене 
евиденције. 
Предузетник/ физичко лице доставља: 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова. захтев за издавање овог уверења може се поднети према 
месту рођења, али и према месту пребивалишта. 
 

 (докази не смеју бити старији од два месеца пре отварања понуда) 
 
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда. (напомена:Доказује се приложеном Изјавом 
понуђача из ове конкурсне документације,) Избрани понуђач – правно лице на захтев 
наручиоца  ће доставити потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог 
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органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности. 

 
Изабрани понуђач-Предузетник доставља: 

- потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 
или потврду Агенције за привредене регистре да код овог органа није регистровано 
да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. 
 
Изабрани ппонуђач- Физичко лице доставља: 

- потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране овбављања одређених 
послова. 

 (докази  у вези забране обављања делатности треба да буду издати након објављивања 
позива за подношење понуда) . 
 
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије. (напомена:Доказује се приложеном Изјавом понуђача из ове 
конкурсне документације,) Доказ: Изабрани понуђач ће на захтев наручиоца доставити 
уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода, Или, уверење које издаје пореска управа а која 
садржи податак да је порески обвезник измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода 
на дан издавања пореског уверења. Понуђач који се налази у поступку приватизације 
доставља потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. 
 
 (докази не смеју да не буду  старији од два месеца пре отварања понуда) 
 
5. Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако 
је таква дозвола предвиђена посебних прописом и као доказ за понуђача је потребно 
доставити важећу дозволу , и то: 
5.1. Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за 
    ветерину о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекте намењене 
производњи  тражених производа, ( хлеб и пецива ). 
Уколико понуђач није произвођач наведених производа овакво решење доставља за 
произвођача од којег ће набављати робу  у оквиру своје понуде. 
 
5.2. Потврда Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

да је објекат уписан у Централни регистар објеката или одговарајући доказ 
Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде да је поднео 
пријаву за упис у Централни регистар објеката, а све у складу са чл. 15. Закона о 
безбедности хране (доказ се односи на понуђача који обавља делатност 
производње и промета производима биљног/мешовитог порекла). 
Понуђач који нуди производе биљног/мешовитог порекла, а не поседује објекте, 
обавезан је да достави важећи Уговор о пословној сарадњи са произвођачем или 
привредним субјектом који обавља делатност производње и промета производима 
биљног/мешовитог порекла. 
 

 
 
Додатни услови 

 
Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне 
набавке:  

1. да поседује неопходан финансијски капацитет:  као доказ  привредна друштва 
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достављају : биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора за последње две 
године, или извод из тог биланса стања, или извештај о бонитету за јавне 
набавке.Предузетници достављају само биланс успеха.“Паушалац“, који није у 
обавези да утврђује финансијски резултат , доставља потврду пословне банке о 
оствареном промету на пословном текућем рачуну. 

 
2. да поседује потребан пословни капацитет,( да има листу купаца и да је снабдевао 

најмање два купца, не рачунајући Геронтолошки центар у Зрењанину) што доказује са: 
листом купаца најважнијих испоручених добара у предмету набавке у претходне 3 
године. Уз листу купаца доставити потврде најмање два купца које је снабдевао 
понуђач ( у прилогу ове конкурсне документације дати су обрасци „листе купаца“ и 
„потврде купца“, које понуђач може  користити, или може користити сопствену листу и 
потврду купца, потписану и оверену). 

 
3. да има неопходан технички и кадровски капацитет . Доставити „Изјаву“ понуђача, у  

слободној форми, потписану, којом даје опис техничке опремљености,( да има 
пословни простор, и најмање 1 возило за транспорт), и лицима која раде за њега и 
одговорна су за извршење уговора о јавној набавци. Као прилог Изјави, доставити 

 фотокопију саобраћајне дозволе за адекватно возило које понуђач поседује, или га 
користи у закупу, или по другом основу, за допремање хране из предмета набавке.У 
случају коришћења услуга превоза робе, понуђач треба да  достави копију уговора са 
пружаоцем услуга. 

 
Потребни финансијски, пословни, технички и кадровски капацитети- као  
   услов   за учешће понуђача 
 
 
Понуђач треба да располаже робом којом снабдева наручиоца, или финансијским 

средствима за набавку/производњу робе, најмање у висини 1/12 вредности(количине) 
производа које нуди у својој понуди- вредност једномесечне испоруке. 

Пошто је испорука робе FCO магацин-кухиња  наручиоца неопходно је да понуђач 
има најмање једно превозно средство- возило, за превоз прехрамбених производа, у складу 
са прописима, и које је примерено транспорту производа према спецификацији из понуде. 
Или, да има  уговор са другим правним или физичким лицем, по основу кога користи, или 
обезбеђује такву врсту услуге. 

 
Понуђачи –произвођачи  хлеба ,  савијача и пита  треба да имају просторије за 

производњу и потребну опрему, и стручну радну снагу према стандардима који су 
прописани у тој делатности. 

Понуђач треба да одреди лице одговорно за реализацију уговора о јавној набавци, и 
лице одговорно за квалитет и хигијенско-здравствену исправност робе. 
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 Остали услови          
 
Понуђач је у обавези да обезбеди испуњеност и следећих услова набавке : 
 

а) Да је испорука  роба из предмета набавке  усаглашена са захтеваним стандардом 
HACCP  

У смислу обавеза које намеће Закон о безбедности хране (“Сл  гласник Републике  
Србије 41/2009) Понуђачи , под чијом контролом се налази било која фаза производње, 
прераде и промета хране која је предмет ове јавне набавке, дужни су доставити Наручиоцу 
доказ о уведеном систему самоконтроле- анализе ризика, и анализе опасности  и критичних 
контролних тачака.(HACCP сертификат).То подразумева да понуђачи у свом раду 
примењују добру произвођачку/ дистрибутивну, као и хигијенску праксу. Ова обавеза односи 
се на понуђаче који робу дистрибуирају из својих складишта, или продајних објеката, и 
својим(или унајмљеним) превозним средствима.Ова обавеза не односи се на понуђаче на 
нивоу примарне производње. 

Горе наведено подразумева следеће: Понуђачи-Произвођачи  треба уз понуду да доставе  
 фотокопију сертификата HACCP.Понуђачи који су регистровани за промет роба на велико 
или на мало, и имају у власништву или закупу складишни или продајни простор, и робу 
достављају на адресу купца својим(или унајмљеним) превозним средствима, дужни су  
доставити свој сертификат за HACCP. 

Понуђачи који се баве  посредовањем у промету, или врше промет у транзиту роба из  
предмета јавне набавке,уколико немаjу складишни или продајни простор ,  дужни су 
доставити сертификат HACCP за понуђене производе од произвођача тих роба, својих 
добављача. 

 
  
 
    б) да се врши контрола производа из предмета јавне набавке  

 
Понуђач доставља фотокопију  важећег уговора са овлашћеном фирмом за контролу 

квалитета,( која поседује важећи сертификат о акредитацији издат од Акредитационог тела 
Србије) да задовољава стандард SRPS  ISO/IEC 1725:2006),  или доставља примерак 
извештаја или налаза о контроли здравствене исправности  производа које производи, 
односно складишти ради продаје.Понуђачи који немају производњу, нити своје 
складиште/продајни простор, дужни су прибавити један од наведених доказа о исправности-
контроли, од произвођача робе коју нуде. 

 Доставити један од наведених доказа по овој тачки . 
 

Напомена:  Понуђач који уз своју понуду не достави  тражене доказе, сматраће се да има 
неприхватљиву  понуду. 

 
 

 
Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што 
доказује достављањем доказа наведеним у делу “Обавезни услови“ у тачкама 1-4 овог дела 
Конкурсне документације. 
 
Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона  се подноси за 
подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без 
обзира на ангажовање подизвођача. 
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове 
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у 
делу “Обавезни услови“ у тачкама 1-4 овог дела Конкурсне документације. 
 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, 
на основу достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације. 
 
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 
 
Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине. 
 
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву на обрасцу бр. 2Б- конкурсне 
документације. 
 
Начин достављања доказа: 
 
Понуђач може, поред Изјаве о испуњености обавезних услова,( образац 2А ове конкурсне 
документације) доставити и наведене доказе. 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. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал на увид  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. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. Такође, није обавезно доставити образац изјаве о трошковима поступка. 
 
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. 
 
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује 
испуњеност обавезних услова, сем услова из члана 75. тачка 5( посебна дозвола надлежног 
органа). Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 
 
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. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе.  
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) 
до 5) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Str 14 od 41 

 

 
 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  2А. 
 

Образац изјаве понуђача  о испуњавању услова из чл. 75. ст.1. Закона 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, 14/2015, 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _________________________________ у поступку јавне набавке добара у 

отвореном поступку- набавка хлеба и пецива ЈН-14, испуњава све услове из чл. 75.ст.1.  

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);   

4) Понуђачу није   изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време  подношење понуде;  
 

 
 
 

 

 

 

Место:_____________ Понуђач: 
 
Датум:_____________ М.П. _____________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  2Б 
 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/2015, 68/2015) дајемо следећу 

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

У својству понуђача у  ЈН - 14 
( хлеб и пецива ) 

 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив  и седиште) 

 
 
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, и заштити животне средине. 
 
 
 
 
У ________________ дана ________2016.г. 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
Потпис овлашћеног лица  
 
     _____________________________ 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о 
јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у 
поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном 
документацијом.  
 
5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.   
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 
5.2.УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У 
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце 
треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из 
конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од 
овлашћеног лица за заступање понуђача. 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  
 
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано 
као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду 
достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање 
уговора.  
 
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача на 
обрасцу понуде ( образац бр.3)-, изузев обрасца у тачки бр.  2.- који попуњава, потписује и 
оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда. 
 
5.3.  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
 
5.4.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је 
затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут 
отвара. 
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Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 
доставити, лично или поштом, на адресу:  
 

 „Геронтолошки центар“23000 Зрењанин 
Принципова 22-26  

 
са назнаком: „Понуда за јавну набавку хлеба и пецива  JN -14/ 2016 НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, 
најкасније до истека  рока за подношење понуда.  
 
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  
 
 
 
 
 
5.5 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДЕНИЧКА ПОНУДА 
 
  
 
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и група понуђача 
може поднети заједничку понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред 
тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној 
заједничкој понуди. 
 
 
5.6  ОПОЗИВ ПОНУДЕ,ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, 
најкасније до истека  рока за подношење понуда.  
 
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и 
достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти 
,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за отворени поступак 
, JN -14 , НЕ ОТВАРАТИ". 
 
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се 
неће разматрати,  већ ће се неотворена  вратити понуђачу.  
 
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека  рока за подношење 
исте.  
 
 
5.7 ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Понуђача у року одређеном у 
позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 20.10.2016. године до 12:00 
часова.Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 
Наручиоца, дана  20.10.2016. године са почетком у 12:30 часова. 
 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у 
овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача. 
 
 
 
 
5.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача,и његово седиште а уколико уговор између 
Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе 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 потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке 
без обзира на број подизвођача. 
 
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен прилог уз образац 
понуде – Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује. 
 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач. 
 
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. 
тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у одељку Услови за 
учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 
Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона  се подноси за 
подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
Додатнe услове у вези са капацитетима, и посебне услове понуђач испуњава самостално, 
без обзира на агажовање подизвођача. 
 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
Наручиоца. 
 
5.9  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају 
доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према Наручиоцу 
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 
81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена 
имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.  
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Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са 
Законом.  
 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове 
из члана 75.  став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност 
тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из 
групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 
документацијом.Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова.  
 
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 
 

 попуњен и оверен  део Обрасца 3. који се зове „Подаци о понуђачу“, за Носиоца посла 

 попуњен и оверен део обрасца 3 који се зове“ Подаци о понуђачу из групе понуђача,“ за 
све остале чланове групе понуђача 
 
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу 
бр. 3 тачка 1-, изузев података из тачке 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан 
групе понуђача у своје име. 
 
5.10  ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА ПО ОСНОВУ НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 
1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2. учинио повреду конкуренције; 
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  
                закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.Доказ наведеног 
може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
5) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
6) извештај Завода за јавно здравље о здравственој неисправности намирница од 
понуђача који је снабдевао Наручиоца производима; 
7) промена цена из понуде од стране понуђача без претходног обавештавања Наручиоца, 
дакле без тражења његове сагласности, у складу са уговором о јавној набавци - у току 
трајања уговорног односа ( фактура са новим-промењеним ценама); 
8) не вршење испоруке свих или појединих производа по требовању Наручиоца, који су 
садржани у прихваћеној понуди, на бази евиденције о испоруци, и евиденције о требовању 



Str 20 od 41 

 

(поруџбенице) или писмене рекламације понуђачу; 
9)  пропуштање понуђача да благовремено и званично обавести Наручиоца  да не може 
извршити обавезе испорука  свих или  појединихи роба по требовању, ради добијања 
евентуалне сагласности од Наручиоца за одлагање или промену у структури наруџбенице; 
10) пропуштање или одбијање понуђача да Наручиоцу изврши замену неисправне, или 
допуну недостајућих количина робе, по требовању(доказ:рекламација наручиоца); 
11) испорука  роба неадекватним транспортним средством,противно уговору; (доказ: 
рекламација наручиоца); 
12) два или више пута у току периода снабдевања кашњење у испорукама од стране 
понуђача;(докази:документ“требовање“ и документ о пријему робе“, и прилог уговор о јавној 
набавци који утврђује рокове испоруке робе); 
13) не решавање најмање једне писмене рекламације Наручиоца која се тиче квалитета, 
количине, или асортимана достављених производа  којима га понуђач снабдева; (доказ: 
рекламација наручиоца и обавештење понуђачу да иста није решена); 
14)  чињеница постојања три или више писмених рекламација понуђачу од стране 
Наручиоца, за време трајања уговорног односа,  чију основаност понуђач није писмено 
оспорио, без обзира на то да ли су  и како те рекламације решене; (доказ: рекламације 
наручиоца); 
15) уколико је понуђач (продавац) у складу са процедурама система квалитета  Наручиоца  , 
у току периода снабдевања  оцењен у погледу својих испорука робе као непоуздан 
испоручилац;( документ наручиоца „образац за оцену поузданости испоручиоца“); 
 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако 
је предмет јавне набавке истоврсан.  
 
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе 
понуђача.  
 
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води 
списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  
 
Наручилац ће понуду понуђача који је оцењен са  негативном референцом одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  
 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 
 
Понуђач за кога Наручилац поседује доказ негативних референци  у складу са чланом 82. 
Закона о јавним набавкама, 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% 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. 
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5.11 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
Наручилац може, најкасније осам дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши 
измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде 
измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без одлагања те измене или 
допуне објави на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници. Све измене, 
објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни 
део конкурсне документације.  
 
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за 
подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
 
 
5.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце 
треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из 
конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од 
овлашћеног лица за заступање понуђача. 
 
 
Садржину понуде чине поред Обрасца понуде, и других означених образаца наведених у 
следећем ставу,  и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона о јавним 
набавкама, предвиђени чл.77.- овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, 
као и сви тражени прилози и изјаве, на начин предвиђен следећим ставом ове тачке: 
 
У  понуди  достављају се следећи  попуњени и потписани обрасци: 

1. изјава о прихватању услова јавне набавке и придржавању прописа у погледу 
здравствене исправности намирница ( образац бр. 1) 

2. изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама( 
образац 2А) 

3. изјава да понуђач поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине ( 
образац бр. 2Б) 

 
4. понуда- ( образац бр.3) који садржи: образац за  опште податке о понуђачу; образац 

за податке о подизвођачу, ако је ангажован;образац за  податке о учесницима у 
заједничкој понуди, ако постоји заједничка понуда; образац са описом предмета 
набавке , јединицом мере, количином, јединичном ценом и вредношћу понуде без 
ПДВ-.а ,. износом ПДВ-а , и вредношћу са ПДВ-ом); 

5. образац структуре цене, са упутством како се попуњава; ( образац бр. 4) 
6.  модел уговора  ,  ( образац бр. 5) 
7. трошкови припреме понуде; ( образац бр. 6 ) 
8.  изјава о независној понуди ( образац бр. 7) 
9. листа  купаца најважнијих испоручених добара у предмету набавке ( образац бр. 8) 
10. потврда најмање два купца робе  ( образац бр. 9) 
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Друга документација коју  у оквиру понуде треба доставити( прилози, изјаве, 
сертификати) 
 

1. копија сертификата HACCP ( сопствени, односно од произвођача намирница у 
ситуацији када нема сопствене складишне капацитете, или врши промет у транзиту) 

2. изјаву понуђача у смислу његове техничке и кадровске опремљености 
3. Фотокопија Уговора о контроли квалитета са овлашћеном фирмом, или 

извештај/налаз о контроли здравствене исправности намирница. 
4. биланс стања , односно биланс успеха или;извод из биланса стања; или извештај о 

бонитету за јавне набавке. 
5. Копија  решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за  

ветерину о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекте намењене 
     производњи  тражених производа; ( види: обавезни услови, тачка 5.1) 
6. Копија потврде Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

да је објекат уписан у Централни регистар објеката, или је поднет захтев за упис;  
односно Уговор о пословној сарадњи понуђача са произвођачем ( види: обавезни 
услови, тачка 5.2). 

7. Фотокопија саобраћајне дозволе за средство транспорта намирница, а ако се 
понуђачу пружа услуга транспорта,  копија тог уговора. 

 
 
 
  
обрасци и докази треба да буду у складу са тачком 5.9 овог упутства у случају да група 
понуђача подноси заједничку понуду, односно 5.8 ако понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, 
 
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација 
или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће 
одбити као неосноване. 
 
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се 
видно не оштете листови или печат.  
 
 
5.13 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије 
неприхватљиву понуду ( понуду која премашује процењену вредност набавке, понуду која не 
задовољава тражене спецификације за робе које наручилац тражи у обрасцу понуде, или 
понуђач нема у својој понуди цену за сваки тражени производ  ; понуду која има краћи рок 
важности од рока утврђеног конкурсном документацијом; у другим случајевима утврђеним у 
конкурсној документацији). 
 Наручилац ће одбити понуду и која садржи битне недостатке: понуду уз коју нису приложи 
сви тражени обрасци,друга тражена документа,  или тражени докази о испуњености услова 
јавне набавке. 
 
 
5.14 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана пре 
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истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења –позив за јавну набавку бр.JN 
14/2016 Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће 
упутити на следећу адресу Наручиоца: „Геронтолошки центар,Зрењанин,Принципова 22-26. 
или факс број 023/ 546-120 или e mail наручиоца geront.zr @ beotel.net. 
 
Захтевом за додатне информације заинтересовано лице може наручицу указати на 
евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 
Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, одговор на  ту информацију 
објавити на Порталу јавних набавки. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
 
 
5.15 ВАЛУТА, ЦЕНА У ПОНУДИ, ВАЖНОСТ ПОНУДЕ, РОК И МЕСТО  ИСПОРУКЕ, 
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КВАЛИТЕТ 
 

Цена 
Цена у понуди исказује се у динарима. 
Цена у понуди мора бити изражена без ПДВ-а. Цене се исказују по јединици мере, а 

потом у рубрици ''вредност'' уписати збирну цену без ПДВ по сваком артиклу.На крају, 
понуђач треба да искаже укупну вредност понуде без ПДВ.Потом, износ ПДВ-а и укупну 
вредност понуде са ПДВ-ом.Такође, понуђач треба да испуни део ''остали услови'' наводећи 
рок важења своје понуде, рок и начин плаћања, рок и начин испоруке својих роба, као и 
назнаку да је  место испоруке на адреси Наручиоца. 

 
Евентуални попусти(рабат, каса сконто) не могу се изразити само у виду процента 

већ морају бити урачунати у коначну цену артикла, као и у збирну вредност понуде. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, исправити рачунске грешке уочене 

приликом разматрања понуде. 
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. 

 
 
Структура цене: У структури цене треба да су видљиви подаци и то: цена коштања, 

односно фактурна цена; укупна цена без ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом; поред цене 
коштања/фактурне цене треба да су исказани и зависни трошкови,(у које спадају нпр. 
царина, трошкови превоза, трошкови осигурања и друго), маржа понуђача, и остали 
евентуални трошкови сходно обрасцу структуре цена који чини саставни део ове конкурсне 
документације.У табели понуде (образац 3) појединачне и збирне цене роба исказане су без 
ПДВ-а, без улажења у структуру цене, а у табели  која објашњава структуру цена треба 
унети све елементе -износе који чине цену,и то за набавку као целину. Да се не би 
понављали подаци о врсти количини и јединици мере, у обрасцу „структура цене“ наведено 
је да су ти подаци садржани у самој понуди, а остали елементи цене се исказују( наравно 
ако постоје, и само они који су стварно и присутни у цени ).  
 
Неуобичајено ниска цена.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, по појединим 
артиклима, односно ако је то случај и код укупне вредности понуде, Наручилац може одбити 
такву понуду, односно поступитће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
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Промене цена 
 

Цене у понуди у принципу се примењују током извршења уговора.До промене цена може 
доћи најраније истеком рока од 90 дана од отварања понуда, уколико има оправданих 
разлога за промену, односно ако су објективне околности на тржишту знатно другачије од 
околности у моменту закључења уговора. Наручилац-купац може на писмени захтев 
понуђача-продавца прихватити кориговање  цена свих или појединих роба из понуде.Захтев 
за промену треба образложити. Такође, Продавац може на писмени захтев купца кориговати 
цене својих производа .Промена цена могућа је у следећим случајевима: 
 

1. због пораста или смањења цена рoбе на тржишту из предмета набавке за најмање 
10% у односу на цену из прихваћене понуде; 

 
2.  због измене пореских стопа, или царинских стопа за робу из увоза. 
 
Једна од уговорних страна дужна је послати писмени и образложени захтев за промену  

 цена другој страни, из једног или више разлога наведених у ставу 1.  са предлогом 
 ценовника и датумом примене. Уз захтев за промену цена треба приложити адекватан 
доказ да је на тржишту дошло до промене цена.( то могу бити подаци Републичког завода  
за статистику,подаци ресорног министарства, или друге институције/органа , који прати и 
објављује кретање цена на тржишту).Друга уговорна страна  може прихватити захтев уколико 
 је исти у складу  са  разлозима из става 1 и ако добије релевантне показатеље о промени 
 цена.  
 

Проценат, или износ  повећања/смањења   цене Наручилац-купац може признати само  у  
односу на  цене које је Понуђач-продавац дао у својој понуди. 

Уговорна страна  може дати своју сагласност на промену цена  писменим 
обавештењем о  прихватању захтева и потписивањем анекса уговора о јавној набавци.  

У случају да једна од уговорних страна  не испоштује наведену процедуру за 
корекцију цена ,не могу се применити нове цене, а ако се то учини, друга страна стиче право 
да раскине уговор. 
Поступак промене цена из понуде, на горе поменути начин, утврђује се уговором о јавној 
набавци. 

 
 

  
Рок важења понуде мора бити минимално 90 дана од отварања понуда.  

Понуђач у обрасцу понуде-остали услови наводи рок важења своје понуде.Понуда која има 
краћи рок важења од 90 дана није прихватљива. 

 
  
Рок испоруке робе 

Прихватљив рок испоруке хлеба, савиј ача и пита  за Наручиоца је најдуже 24 часа  
од дана пријема писменог требовања робе ( факсом, мејлом, ). Изузетно, требовање може 
да се уради телефонски, из разлога хитности. Савијаче и пите испоручују се на дан, и у 
време који одреди наручилац,  у стању „свеже испечено“. У хитним и оправданим 
случајевима рок испоруке је 8 часова. Рок испоруке понуђач у својој понуди мора  прецизно 
одредити ( неприхватљива је понуда ако у рубрици рок испоруке наведе: одмах, по 
договору, од __ до __ дана и слично). 
  

Место испоруке је  складиште Наручиоца, Зрењанин, Принципова 22-26. 
Наведена роба ће се испоручивати сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца. 
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Начин доставе робе 
Роба се доставља  искључиво у возилима која су предвиђена за транспорт производа 

која су предмет набавке, уз примену свих заштитних мера којима се спречава квар робе, или 
губитак органолептичких својстава исте. 

 
 
Квалитет мора да одговара важећим стандардима Републике Србије  и испуњава  

све услове и минималне захтеве предвиђене прописима којима се регулишу производња и 
промет робе која је предмет ове набавке.Ово дакле односи на производе за које је Законом 
о безбедности хране утврђена обавеза да буду направљени применом стандарда контроле 
кључних тачака (HACCP).Понуђач је обавезан да гарантује наручиоцу за њихов квалитет. 
 
Дакле, квалитет испоручених добара мора бити у складу са важећим стандардима за 
хлеб и пецива у оквиру предмета набавке, као и у складу са важећим Законом о трговини 
(Сл. гласник РС бр.53/2010 и 10/2013 члан 34. и 40), Законом о безбедности хране (Сл. 
гласник РС бр 41/2009), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било 
којој фази производње, прераде и промета (Службени гласник бр. 72/2010); Правилником о 
ближим условима за производњу, промет прехрамбених производа биљног порекла(„Сл. 
гласник РС“ 50/96). 

 
Начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције за квалитетом 

 
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке представник Наручиоца ће вршити у фази пријемне контроле уз присуство 
представника Понуђача на месту испоруке добара. Контрола ће се вршити визуелним 
прегледом, по потреби мерењем тежине и обавезно контролом количине достављеног 
хлеба и пецива. Сви примећени недостаци биће записнички констатовани. Понуђач је дужан 
исте отклонити у складу са сачињеним записником о уоченим недостацима, и у захтеваном 
року.Наручилац оцењује „поузданост добављача“ проверавајући усаглашеност његове 
испоруке са требовањем, и евидентирајући недостатке- достављањем рекламације. 
 
 
 
 Начин плаћања, одложено плаћање 
 
 Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. 

Наручилац ће сваку понуду у којој понуђач буде тражио аванс одбити као 
неприхватљиву. 
 

Рок одложеног плаћања одређује понуђач у својој понуди. Уколико две ли више 
понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати понуђач који нуди дужи рок одложеног 
плаћања у оквиру максималног дозвољеног рока. 
 
 
 
5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена 
цена”. 
 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 
најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може 
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бити дужи од 45 дана.У следећем степену предност се даје понуђачу са краћим роком 
испоруке. 

 
 
5.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 
 
Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и 
да врши контролу (увид) код понуђача, код понуђача, подизвођача, односно учесника 
заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.  
 
 
5.18 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
 
По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту 
права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 
8 дана.  
 
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити 
уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 
 
5.19 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 
утврђени или означени као поверљиви.  
 
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди.  
 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 
садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне 
податке који су прописима означени као поверљиви. 
 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 
начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати 
датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове 
поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих 
података.  
 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  
 
5.20 ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова. 
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Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
 
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови везани за понуду,  и 
трошкови прибављања средства обезбеђења.Овај образац није обавезан да се попуни и 
достави уз понуду. 
 
5.21 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. 
 
 
5.22 МОДЕЛ УГОВОРА  
 
Модел уговора  чини саставни део ове  конкурсне документације. 
 
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 
купопродајни Уговор са понуђачем . 
Понуђач треба у модел уговора да унесе своје податке , број и датум понуде, износ  своје 
понуде, рок плаћања  и друге  тражене податке, те да  потпише и овери модел уговора. 
 
 
5.23 ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од 
доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 
 
 
 
5.24 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има 
интерес за доделу уговора, или друга лица из члана 148. ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу. Копију захтева за заштиту права 
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 

доставља непосредно, или електронском поштом на е-маил geront.zr@beotel. net , или 

факсом на број 023/546-120 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 ће обавестити 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, он може бити поднет ако је подносилац 
претходно поднео захтев за појашњењем конкурсне документације, и указао наручиоцу на 
недостатке или неправилности, а наручилац их није отклонио.Такав захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока 
за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају поднети захтев за 
заштиту права  не задржава даље активности наручиоца, сем доношења одлуке о додели 
уговора.  
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 10 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
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Понуђачима се одлука о додели уговора  доставља објављивањем на  Порталу јавних 
набавки.  
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. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке из члана 151. став1. тачка 1-7 
Закона о јавним набавкама.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи и називом 
наручиоца, корисник: Буџет Републике Србије). Републичка  комисија  за  заштиту права  у 
 поступцима јавних набавки је ради повећања ефикасности у раду, поред  постојећег, 
отворила и евиденциони  рачун  за уплату таксе за подношење   захтева   за  заштиту 
 права:  840-30678845-06,  што  ће  омогућити  да  се  на ефикаснији  начин утврђују 
околности у вези са уплатом таксе и врши поуздана контрола уплате  тог  јавног  прихода. 
 Потребно  је да  подносиоци  захтева  за заштиту права врше уплате  таксе на  нови 
 евиденциони  рачун, с тим  да  су и  даље  у обавези  да у складу са одредбама  Закона  о 
 јавним  набавкама наручиоцу  доставе  доказ  о  уплати  таксе.Тај доказ је извод пословне 
банке  уплатиоца( правно лице) или примерак опште уплатнице о плаћеној такси, оверене 
од стране поште( физичка лица), а која се прилаже уз захтев за заштиту права, како би се 
исти сматрао потпуним. 

У  погледу промене  броја  рачуна,  измењено  је  и упутство за уплату таксе које се са свим 
осталим детаљима  о начину  уплате  таксе   може пронаћи у оквиру банера „упутство о 
уплати таксе" или кликом на следећи линк: хттп://www.кјн.гов.рс/ци/упутство-о-уплати-
републицке-административне-таксе.хтмл 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним 
набавкама. 
. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  3. 
 

ПОНУДА 
 

за јавну набавку хлеба и пецива, ЈН-14 
 
 

 
Број понуде Понуђача: ________, датум: _______2016. 
 
 

1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
1.- Пун назив понуђача:          
 
2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.    
3.- Матични број :     
 
4.- Порески идентификациони број(ПИБ) :     
 
5.- Шифра делатности:     
 
5.- Бројеви телефона:           
 
6.- Пословна банка:      бр.рачуна:      
 
7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       
 
             
Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код 
Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави 
овлашћење за  заступање, односно потписивање уговора. 
 
8.- Особа за контакт:           
 
9.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем 
 
                                 а.- самостално 
    б. – у групи понуђача 
    в. – са подизвођачем 
  

    

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 
 
                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                            ______________________ 
                                                                            М.П. 
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2.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
 
 
 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 
 
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број___________________ 
 
3.- Матични број ___________________________________________________________ 
 
4.- Шифра делатности:______________________________________________________ 
 
5.- Порески број____________________________________________________________ 
 
6- Број телефона ___________________________________________________________ 
 
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.________________________ 
 
8.- Особа за  контакт_______________________________________________________ 
 
 
 
Датум:     
 
 

        Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                            _______________________ 

  М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе 
понуђача која подноси заједничку понуду,  за сваког члана групе понуђача. 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 

1.- Пун назив подизвођача: __________________________________________________ 
 
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број___________________ 
 
3.- Матични број ___________________________________________________________ 
 
4.- Шифра делатности:______________________________________________________ 
 
5.- Порески број ____________________________________________________________ 
 
6- Број телефона ___________________________________________________________ 
 
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.________________________ 
 
8.- Особа за  контакт________________________________________________________ 
 
9. Проценат укупне вредности набавке који ће извршити посузвођач _______% 
 
10. Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 
:__________________________________________________________________________ 
 
 
Датум:     
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                            _______________________ 

  М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач, за сваког подизвођача. 
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4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ЈЕДИНИЦА МЕРЕ, КОЛИЧИНА, ЦЕНА,ВРЕДНОСТ 

 
Хлеб и пецива 

 

Ред. 

Број 

Назив, врста и 

карактеристика добра 

Јединица 

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а по 

јед. мере 

 

Вредност 

1. Хлеб – тип 500 векна 

500 грама 

Ком.. 34.000   

3. Кифла пекарска 60 гр. Ком. 10.900   

4. Земичка 60 гр. Ком. 13.200   

5. Савијача са сиром 

(мин. 200 гр.) 

Ком 900   

6. Савијача са месом 

 ( мин. 200 гр) 

Ком. 900   

7. Савијача са pizza 

надевом (мин. 200 гр) 

Ком. 2000   

8. Савијача са јабукама 

(мин. 200 гр.) 

Ком. 3.000   

9. Пита са кромпиром 

( мин. 200 гр.) 

Ком. 3.200   

10. Паштете са сиром 

( 50-60 гр) 

Ком 8.000   

 УКУПНО, без ПДВ-а  

 ПДВ  

 ВРЕДНОСТ СА ПДВ-

ом 

 

 
ОСТАЛИ УСЛОВИ НАБАВКЕ 
 

Рок важења  понуде:  

Рок и начин испоруке: 
а)  за хлеб 
б)  за савијаче и пите 

 

Место испоруке(фцо):  

Рок одложеног плаћања:  

Начин плаћања:  

 

 
 

          Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                 МП.           _______________________ 
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ОБРАЗАЦ БР. 4 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
( са Упутством како да се попуни) 

 

 

Назив, врста и 
карактеристик

а добра 

Једи 
ница 
 мере 

Једин
ична 
цена 
без 

ПДВ-а 

 
Коли 
чина 

Цена 
коштањ

а/ 
фактур
на цена 

 
Зависни 
трошкови  

 
Маржа 

 
Остали 

трошков
и 

Евенту
ални 

попуст 

Укупна 
вредност 
без ПДВ 

Укупна 
вредност са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Напомена:  Спецификација производа, 
количина и јединичних цена наведени су  
у  обрасцу понуде 

       

 

 

 

 

 

 
                                      ПОНУЂАЧ: 
 

 
         М.П. ___________________________ 
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УПУТСТВО 

За попуњавање обрасца структуре цене 
 
 
 
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 
68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 86/2015) 
наручилац захтева од понуђача да у понуди наведе све елементе који чине понуђену цену . 
У конкурсној документацији Геронтолошки центар је дао начин на који мора бити изражена 
цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, и навођења свих трошкова који улазе у њен 
састав, као нпр.  цена коштања( код произвођача) односно фактурна цена (код трговинских 
фирми), зависни трошкови( као нпр.трошкови превоза, осигурање,  царина, и сл.), потом 
маржа понуђача,остали трошкови  као и евентуални попусти који морају бити урачунати у 
коначну цену.Понуђач ће унети у образац само оне елементе који стварно улазе у структуру 
цене, а остале понуђене(могуће) елементе цене, уколико у његовој понуди нису 
заступљени, не може ни  исказати. Такође, различити трошкови наведени у табели,( 
зависни трошкови, евентуални попуст у цени), ако истих има, треба исказати на 
предвиђеном месту у табели, али на нивоу целокупне јавне набавке. Јединичне цене, 
јединица мере и количина изражени су у обрасцу понуде(прилог 3), а укупна цена без ПДВ и 
укупна цена-вредност са ПДВ морају се изразити у овом обрасцу за набавку као целину.  
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Образац 5  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ХЛЕБА И ПЕЦИВА  
 
 

Закључен на основу споведеног отвореног поступка јавне набавке хлеба и пецива, између 
1 Геронтолошког центра у Зрењанину, Принципова 22-26, ПИБ: 101163818, Матични број: 08002312; Бр. 
рачуна: 840-25667-48 код трезора за јавна плаћања; тел. 023/546-150. факс: 546-120; кога заступа Зорица 
Вучковић, директор ( у даљем тексту: Купац) , и 
 

2. _______________________________, са седиштем у ___________________________, ул. и број 
_________________________________; ПИБ ________________, МБ_______________; назив банке, и бр. 
рачуна _________________________________________________________, Тел ________; факс_________ , 
кога заступа ___________________________ ( у даљем тексту: Продавац) 
 
. 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је купопродаја хлеба и пецива,као и савијача и пита за потребе Геронтолошког 

центра у Зрењанину, у целини у складу са понудом Продавца бр.____ од ________ која је оцењена као  
најповољнија према критеријуму најниже понуђене цене, са укупном  вредношћу без ПДВ-а од ________ 
динара ,а са ПДВ-ом од __________ дин.и која је саставни део овог Уговора.  

Количине исказане у понуди односе се на потребе Купца за период од закључења Уговора, у октобру 
месецу 2016. до средине месеца априла 2017 године.  

Реализација овог Уговора тече од дана његовог закључења  до закључења уговора о јавној набавци 
хране, по партијама у 2017-ој години. 
 

Предмет уговора Продавац  ће извршити (заокружити и попунити): 

 

а) самостално 

б) са подизвођачима 

 

1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности добара и 
део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача; 

 

2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности добара и 
део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача  

 

в) заједно са понуђачима из групе понуђача, а то су: 
 

1._________________________________________ из ____________________ 

2._________________________________________ из ____________________ 

3._________________________________________ из ____________________ 

 
Члан 2. 

Продавац се обавезује да стално и редовно,  што значи свакодневно, од дана закључења овог Уговора 
па до његовог истека испоручује хлеб  на основу писменог требовања Купца, које садржи врсту и количину, у 
року од 24 часа  од дана требовања.Испорука пецива:кифле,земичке, савијаче и пите ,врши се према 
динамици утврђеној у требовању Купца.Савијаче и пите се испоручују свеже-испечене и у таквом стању се 
достављају Купцу , на дан, и у време  одређено у требовању. 

Купац задржава право да у току трајања Уговора врши прерасподелу договорених месечних, или 
седмичних квота робе, према својим потребама, о чему је дужан благовремено известити Продавца. 

Хлеб се испоручује, радним даном  и суботом најдаље до 6,30 часова,осим ако се Продавац и Купац 
друкчије не договоре за поједине испоруке. 

Место испоруке:  магацин Купца у Зрењанину, Принципова 22-26 
 

Члан 3. 
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року од ___ дана од испоруке, на основу истављене фактуре, 
вирмански, на текући рачун Продавца број ______________________________ код банке 
_______________________________________ (рок и услови плаћања из Понуде) 
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Члан 4. 

Продавац се обавезује да строго води рачуна о хемијској и микробиолошкој исправности и 
органолептичким својствима намирница, и да се у свему придржава Закона о безбедности хране(»Сл. гласник 
РС« 41/2009), Правилника о условима хигијене хране (»Сл. гласник РС« 73/2010), Правилника о општим и 
посебним условима хигијене хране у било којој фази производње,прераде и промета(»Сл. гласник РС« 
72/2010), Правилника о ближим условима за производњу, промет прехрамбених производа биљног 
порекла(„Сл. гласник РС“ 50/96) ,норматива о количинама пестицида, метала и неметала и других отровних 
супстанција, хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама, као и 
сталих законских и подзаконских прописа који се односе на здравствену исправност и органолептичка својства 
намирница, као и да ће, приликом сваке испоруке, достављати потврде о здравственом стању пошиљке, 
издату од стране овлашћеног  органа. 
 

 
Члан 5. 

Купац задржава право да у случају сумње, на терет Продавца изврши неопходне контроле 
исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта Купца, или другој најближој установи таквог 
типа, и у случају позитивног налаза, такву робу одмах врати Продавцу, а овај је дужан да испоручи исправну 
робу. 
 

Члан 6. 
Роба се испоручује искључиво свежа ,  у возилима која су предвиђена за транспорт хлеба и пецива, , 

уз примену свих заштитних мера којима се спречава квар робе, или губитак органолептичких својстава исте. 
 
 

Члан 7. 
 

 Рекламацију на  количину, или видљиве недостатке робе, Купац је дужан да усмено истакне 
представнику Продавца у моменту пријема робе, ако је исти присутан код преузимања.О Рекламацији се 
обавештава Купац у писменој форми најдаље у року од  3 дана од момента преузимања робе.Рекламација на 
квалитет робе истиче се у року од 8 дана од преузимања,  а за скривене недостатке производа , у року од 24 
сата од дана сазнања за исте, а најдаље у року од 30 дана од преузимања. 

У случају да  испоручена  роба не одговара условима јавне набавке и прихваћене понуде, тј. има 
недостатака који се тичу количине, асортимана, квалитета, или роба није испоручена на време, Купац је 
овлашћен да робу врати Продавцу, а  Продавац је дужан  по захтеву Купца извршити замену или допуну, 
доставом у најкраћем могућем року друге, исправне робе.Евентуални трошкови Купца код рекламације падају 
на терет Продавца. 

Купац је овлашћен да у складу са својом пословном политиком и документима система квалитета врши 
оцењивање испорука робе, и тиме даје своју оцену поузданости Продавца, као испоручиоца. 

Уговорне стране су сагласне да уколико Продавац не отклони недостатак по рекламацији Купца, или 
добије од Купца у току периода снабдевања два, или више рекламационих записника који указују на 
неадекватне испоруке, које не одговарају условима набавке,па стога Продавац са својим испорукама буде 
оцењен као непоуздан,  Купац је овлашћен да за Продавца утврди чињеницу негативне референце , у складу 
са Законом о јавним набавкама.  

 
Члан 8. 

 
Трошкови осигурања робе у транспорту падају на терет Продавца. 

 
Члан 9. 

Овај Уговор се може раскинути писменим отказом са отказним роком од 15 дана од достављања 
отказа другој уговорној страни, уколико нека од уговорних страна не извршава преузете обавезе. 

Купац може писмено раскинути овај Уговор у случају да се Продавац не придржава било кога услова 
јавне набавке за које је дао изјаву; не придржава се неког од елемената своје понуде(асортиман, цене, 
количине, квалитет,  рокови); 

У случају две или више  рекламација од стране Купца, или рекламације која не буде решена од 
Продавца на начин или у роковима које захтева Купац, Купац стиче право да раскине овај Уговор. 
 Продавац може раскинути овај Уговор, ако Купац не прихвати захтев за корекцију цена, под условима 
из члана 10. Уговора.  
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Члан 10.  
Цене у понуди у принципу се примењују током извршења уговора.До промене цена може доћи најраније 

истеком рока од 90 дана од отварања понуда, уколико има оправданих разлога за промену, односно ако су 
објективне околности на тржишту знатно другачије од околности у моменту закључења уговора. Купац може на 
писмени захтев продавца прихватити кориговање  цена свих или појединих роба из понуде.Захтев за промену 
треба образложити. Такође, Продавац може на писмени захтев Купца кориговати цене својих производа 
Промена цена могућа је у следећим случајевима: 
 

1. због пораста или смањења цена рoбе на тржишту из предмета сарадње за најмање 10% у односу на 
цену из прихваћене понуде; 
2.  због измене пореских стопа, или царинских стопа за робу из увоза. 
 
Једна од уговорних страна дужна је послати писмени и образложени захтев за промену  

 цена другој страни, из једног или више разлога наведених у ставу 1.  са предлогом  ценовника и датумом  
примене. Уз захтев за промену цена треба приложити адекватан доказ да је на тржишту дошло до промене  
цена.( то могу бити подаци Републичког завода  за статистику,подаци ресорног министарства, или друге 
институције/органа , који прати и објављује кретање цена на тржишту).Друга уговорна страна  може  
прихватити захтев уколико  је исти у складу  са  разлозима из става 1 овог члана и ако добије релевантне 
 показатеље о промени цена.  
 

Проценат, или износ  повећања/смањења   цене Купац може признати само  у  односу на  цене које је 
Продавац дао у својој понуди. 

Уговорна страна  може дати своју сагласност на промену цена  писменим обавештењем о  прихватању 
захтева , или након усаглашавања са другом страном, и потписивањем анекса уговора о јавној набавци.  

 
У случају да Продавац не испоштује наведену процедуру за корекцију цена своје робе, и не сачини се 

анекс уговора, или када Купац не одобри захтев за корекцију цена, Продавац не може применити нове цене. 
 

Члан 11. 
 

Уговорне стране могу вршити  измене Уговора у  форми анекса уговора. 
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима, осим у његовим 
одредбама које су уговорне стране друкчије регулисале. 
            Обавезе Купца на плаћање намирница које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 
Члан 12. 

 
У случају спора месно је надлежан  Привредни суд у Зрењанину. 
Уговор је закључен у 3 истоветна примерка,  2 за Купца и 1 за Продавца. 

 
 Уговор је закључен дана _____ 2016. године. 
 
 
   
 ПРОДАВАЦ         КУПАЦ 
 
 
_______________________                  __________________ 
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Образац бр. 6 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈН 14 

 
 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________  
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде,  ЈН -14.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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Образац бр. 7 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,  
 
_____________________________________,  

                                  (Назив понуђача)                                        даје: 
 
 
 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке  добара – хлеб и пецива ЈН-14 поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ БР. 8 

ЛИСТА  КУПАЦА 

 

Понуђач је у предмету јавне набавке  хлеба и пецива вршио испоруке следећим   

наручиоцима(купцима), у претходне три године(2013,2014. 2015.)  

 

Година 

испоруке 

 

 

Назив наручиоца (купца) са којим је Понуђач имао 

уговор 

Вредност уговора у 

динарима, без ПДВ-а 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Понуђач гарантује Наручиоцу да је своје уговорне обавезе према купцима извршавао савесно и 

уредно, и да није дошло до раскида уговора 

      

        М.П.        П О Н У Ђ А Ч 

 

               __________________________  
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ОБРАЗАЦ БР. 9 

 

Назив купца ____________________________________________________________ 

 

Место(седиште) __________________________________________________________ 

 

Улица и број: ____________________________________________________________  

 

Телефон: ________________________________________________________________  

 

 

 

У смислу доказивања испуњености услова према члану  77. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник 

РС” 124/2012, 14/2015, 68/2015)  достављамо Вам 

 

 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је наш добављач _____________________________________________  

 

у следећим годинама , и у назначеној вредности  извршио за наше потребе испоруку добара, из групе 

производа,  и то: _________________________________________________________________ 

година _________ вредност ______________________ динара. 

година _________ вредност ______________________ динара 

година _________  вредност ______________________ динара 

Препоручујемо наведеног добављача као доброг пословног партнера. 

Потврда се издаје на захтев добављача: ___________________________________________ ради 

учешћа у јавној набавци добара-хлеб и пецива у 2016год. код Наручиоца „Геронтолошки центар“ у 

Зрењанину. 

Место ____________________________ 

Датум: _________________________ 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује 

 

         Наручилац – Купац 

 

        ____________________________ 

                ( потпис овлашћеног лица ) 

 

 

 

 

 


