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На основу члана 31, 32, 55. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», број 124/12, 14/2015) и Одлуке директора Специјалне болнице број 461 од 10.3.2015. 

године  

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И БОЛЕСТИ 

МЕТАБОЛИЗМА "ЗЛАТИБОР", ЧАЈЕТИНА 

Ул. Др Драгослава Зеке Смиљанића бр. 30, 31315 Златибор 

 

објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у  отвореном поступку за јавну набавку број 2/2015 

 

1. Наручилац: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 

метаболизма "Златибор", Чајетина 

Интернет страница наручиоца :  www.cigota.rs  

 

2. Поступак јавне набавке се спроводи у отвореном поступку. 

 

3. Предмет јавне набавке су добра - животне намирнице. 

                 Ознака из општег речника набавки: 

• воће и поврће 15300000 

• млечни производи 15500000 

• разни прехрамбени производи 15800000 

 

4. Јавна  набавка је обликована у 10 партијa. 

 

           5.  Критеријум за избор најповољније понуда и доделу уговора је економски 

најповољнија понуда. 

       Елементи критеријума: - цена.................................80 пондера 

                                                           - услови плаћања..............20 пондера 

 

           6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса. 

 Конкурсна документација се преузима непосредно у Специјалној болници, ул. Др 

Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 Златибор, у канцеларији број 4, сваког радног дана 

од 7,00 до 14,00 часова до истека рока за подношење понуда, а доступна је и на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца http://www.cigota.rs/strana/javne-nabavke 

 

         7. Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају непосредно или путем 

поште на адресу Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

"Златибор", Др Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 Златибор, у затвореној коверти са 

назнаком  - Понуда за јавну набавку добра - животне намирнице 2/2015 - Не отварати. На 

полеђини коверте уписати тачан назив, адресу, број телефона и особу за контакт  

понуђача.  
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     Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 

не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може 

учествовати у више заједничких понуда. 

     У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин одређен конкурсном документацијом. 

      Крајњи рок за достављање понуда је 1.мај 2015. године,  и то до 11,00 часова без 

обзира на начин достављања. Уколико крајњи рок падне у нерадан дан,  рок за 

достављање понуда се помера за први  наредни радни дан и то до 11,00 часова. 

      Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће 

враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена. 

 

        8.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће обавити 

Комисија за набавку последњег дана истека рока за подношење понуда, тј. 1. маја 2015. 

године у 12,00 часова у Малој сали Специјалне болнице. 

 

       9. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: 

Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну 

набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља 

у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

 

    10. Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 25 (двадесет пет) 

дана од дана отварања понуда. 

 

    11. Контакт особа: Марина Мићуновић, дипл.правник  

            е-mail: cigota.pravnasluzba@gmail.com  
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II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 

1.    Наручилац води поступак на српском језику. 

       Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду састављени на 

српском језику. 

 

2. Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, 

недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и 

потписом овлашћеног лица. По потреби обрасци се могу фотокопирати. 

     Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако бељење, или 

подебљавање мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача. 

 

3.    Понуда са варијантама није дозвољена. 

       Понуда са варијантама биће одбијена 

 

4.  Обавезна садржина понуде 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 1 - Понуда; 

 - Ппоуњен, потписан и оверен образац 2 - Образац понуде; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 3 - Подаци о понуђачу; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 4 - Изјава понуђача о независној понуди; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 5 - Изјава понуђача да наступа са подизвођачем; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 6 - Подаци о подизвођачу; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 7 - Подаци о члану групе понуђача; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 8 - Учешће подизвођча у понуди; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 9 - Упутство за доказивање испуњености услова из  

члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 10 - Менично овлашћење; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 11 - Трошкови припреме понуде; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 12 - Изјава о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама; 

 - Попуњен, потписан и оверен образац 13 - Изјава о достављеним доказима о 

испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке; 

 - Попуњен, потписан и оверен модел уговора.  

 

5.  Измене, допуне или опозив понуде биће достављене Наручиоцу са ознаком на коверти 

“Измена понуде” , “Допуна понуде” или “ Oпозив понуде “ за јавну набавку добра број 

2/2015 - Не отварати. Измена, допуна или опозив понуде не може се вршити после истека 

рока за подношење понуда. 

 

6.  За РОК ПЛАЋАЊА понуђач уписује најдужи бескаматни рок плаћања за партију коју 

нуди (уколико понуђачи достављају понуде за више партија, дозвољено је да дају 

различите рокове плаћања по партијама, јер се свака партија бодује независно од других 

партија). Понуђачи су дужни да наведу јединствени рок плаћања који се односи на 
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конкретну партију, односно није дозвољено навођење рокова са варијантама. Најдужи 

понуђени рок плаћања може бити 120 дана. 

 

7. 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. 

 

8.  Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе његов назив. 

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 

обавезан је да исто наведе у понуди, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне 

набавке не може бити веће од  50% од целокупне вредности понуде, и дужан је да наведе 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. ЗЈН. 

 

9.  У случају подношења заједничке понуде група понуђача је дужна да наручиоцу 

поднесе правни акт којим се обавезује на заједничико извршење услуге, а који садржи 

елементе из члана 81. ЗЈН.  

 

10.  Цена мора да буде изражена у динарима, укључујући све трошкове. 

Цена се исказује са и без урачунатог ПДВ-а. 

 

11.  Понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са припремањем 

понуде у писаном облику најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, а 

додатна појашњења телефоном нису дозвољена.  

У том случају Наручилац је дужан да понуђачу пошаље писани одговор у року од 3 (три) 

дана од пријема захтева и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

 

12.   Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача. 

 

13.  Оцена и рангирање понуда вршиће се на основу критеријума економски најповољније 

понуде. Елементи критеријума су: - цена................................80 пондера 

                                                            - услови плаћања............20 пондера 

У случају да у поступку оцене понуда, две или више понуда буду изјадначене у погледу 

броја пондера, одлучујућа ће бити понуђена цена односно предност ће имати понуда која 

има најнижу понуђену цену. 
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Начин пондерисања (формула): 

 

1) ЦЕНА = 80 х најнижа цена / понуђена цена 

 

2) УСЛОВИ ПЛАЋАЊА = 20 х понуђени рок / најдужи рок 

  

14.  Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 

означио у понуди. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача, треба да у 

горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац је дужан да одбије да пружи информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди.     

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до 

истека рока за отварање понуда. 

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума рангирања 

понуда и сачињавање записника о отварању понуда неће се сматрати поверљивим. 

 

15.  Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке:  

- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН; 

- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке о понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што је уговор додељен; 

- 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  може бити: 

- правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

- доказ о наплати уговорне казне, 

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или одлуку 

другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је 

закључио и други наручилац уколико је предмет јавне набавке истоврстан. 
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16. Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 

услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за 

предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године. 

 

17.  У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може 

уложити захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке. По 

доношењу одлуке о избору најповољније понуде, захтев може поднети у року од 10 

(десет) дана од дана пријема одлуке. 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или 

поштом препоручено са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у постуку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетном захтеву на порталу јавних набавки најкасније у року од два дана 

од дана приjема захтева за заштиту права.  

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати прописану 

таксу на жиро рачун број: 840-742221843-57 по моделу 97, Републичка административна 

такса за јавну набавку број 2/2015, корисник: Буџет Републике Србије. Захтев за заштиту 

права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама. 

 

18.  Изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у  року од 8 (осам) 

дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. 
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Образац 1 

III ПОНУДА 

  

 У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са јавном набавком у 

отвореном поступку за животне намирнице, јавна набавка број 2/2015, подносим 

П О Н У Д У 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ  

  

1. ПОНУЂАЧ 

Назив понуђача: ................................................................. 

      ПИБ:  ................................................................................... 

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

Деловодни број понуде .................................................... 

 

 Услови понуде: 

 Важност понуде: _____________  

Начин плаћања: ____________________________________________________________ 

 

Понуду подносимо (заокружити): 

а) самостално                  б) са подизвођачем                      в) заједничка понуда 

 

 

2. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА  

Као овлашћено лице за заступање (у случају заједничке понуде: укључујући и све 

чланове конзорцијума) одговорно изјављујем да су све информације садржане у 

понуди истините и свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може 

довести до искључења из овог поступка набавке и свих будућих набавки наручиоца.  

Обавезујем се да на позив наручиоца, у року од 5 дана од дана  пријема позива, 

доставим на увид оригинал или оверену фотокопију доказа којима се потврђује 

веродостојност података датих у понуди. 

 

 

Датум: МП Потпис одговорног лица 

   

   

   

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку 2/2015 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА БРОЈ ____________________                                                                                                                               Образац 2 

   

         
Пар

тија 

Производ 

(Опис, захтеви) 

Једин

ица 

мере 

Количина Јединична цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Јединич. цена  

са ПДВ 

Укупна цена са 

ПДВ 

1 Јаја 

A класа (течна 60-65гр)  
ком. 150.000     

2 Сир бели  

полутврди који је одлежао 

најмање 10 дана,  

кришке, паковање по 10 кг 

кг 3.700     

3 Кајмак 

"зрели кајмак" 
кг 1.500     

4 Јогурт  

0,1%млечне масти,  

паковање по 1л 

л 20.000     

5 Млеко  

пастеризовано,  

3,2% млечне масти, 

паковање по 1л 

л 25.000     

6 Сир фета  

паковање 5-7кг 
кг 1.200     

7 Сир трапист кг 650     

8 Парадајз 

I класа, 80+ 
кг 6.000     

9 Кромпир 

I класа, 8+ 
кг 20.000     

10 Хлеб бели 

свакодневна испорука, 

брашно тип 500 

векна 0,600 кг 

ком. 13.000     
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Услови и начин плаћања: _________________________________________________________________________________ 

 

Рок важења понуде (понуда мора важити најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда):_________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                      Потпис одговорног лица 

 

Датум: _____________                                                                                                            М.П.        _________________________   

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку 2/2015 

 

 

  Модел Уговора 

 

 

Наручилац:  Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

"Златибор", Чајетина, Краљеве Воде 30, Златибор, (у даљем тексту: Купац) коју заступа 

в.д. директора, др Жељко Стакић ,ПИБ: 101072092; матични број: 07221452 и 

 

Понуђач: ___________________________________________ са седиштем у 

___________________  улица _______________________________ број _____, (у даљем 

тексту: Продавац),  кога заступа _______________________________, ПИБ: ____________;  

матични број: _______________, број рачуна_______________________________________. 

 

 закључили су 

 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

 

 

 На основу спроведеног поступка јавне набавке, понуде _____________ и одлуке о 

избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке 2/2015 број ___________, Купац 

и Продавац закључују овај Уговор о купопродаји. 

 

Члан 1. 

 Предмет овог Уговора је куповина животних намирница из партије 

_____________________________________________________________________________. 

 

Члан 2. 

Продавац и Купац су сагласни да ће Продавац Купцу испоручивати робу која је 

предмет овог Уговора по условима и ценама наведеним у понуди, с тим да Купац 

задржава право да изврши корекцију количина датих у прилозима конкурсне 

документације, а у складу са обимом пословања, односно потребама Купца. 

 

Члан 3. 

Уговорена цена је непроменљива за време важења уговора, осим у случајевима 

поремећаја на тржишту који битно утичу на реализацију (раст цена на мало преко 5% 

према званичним подацима Републичког завода за статистику или уколико дође до 

промене девизног курса евра за више од 3% према званичним подацима Народне банке 

Србије).  

 

Члан 4. 

 Продавац гарантује да испоручена роба у смислу квалитета у потпуности одговара 

условима које је дао у понуди. 

 Приликом сваке испоруке вршиће се провера квалитета од стране шефа кухиње 

Специјалне болнице или лица које она одреди. 
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 Уколико овлашћена лица Купца приликом испоруке утврде да квалитет робе није 

одговарајући, Продавац је у обавези да изврши замену испоручене робе робом 

одговарајућег квалитета. 

 

Члан 5. 

 Квантитативни пријем испоручене робе из члана 1. овог Уговора врши се приликом 

преузимања робе. Уколико се установи да неки део или количина робе из члана 1. овог 

Уговора недостаје или је оштећен, сачиниће се записник и извршити одговарајућа 

рекламација Продавцу који је дужан да одмах по добијању рекламације изврши испоруку 

оне количине робе која није испоручена у складу са овим Уговором. 

 

Члан 6. 

 Продавац ће испоручивати робу Купцу сукцесивно, а према налозима и потребама 

Купца – Ф-ко магацин Купца.  

 

Члан 7. 

 Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на начин и у роковима у 

складу са датом понудом Продавца. 

 Продавац се обавезује да ће пре потписивања овог Уговора доставити Купцу 

финансијску гаранцију - меницу и менично овлашћење којим обезбеђује испуњење својих 

обавеза (меница мора бити регистрована у регисту меница који се води код Народне банке 

Србије).  

 Менично овлашћење се издаје у висини од максимално 10%  вредности понуђене 

цене у партији ________________________ и роком важења који је три дана дужи од дана 

истека рока важења овог Уговора.    

 

 

Члан 8. 

Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати : 

 - важећим прописима за ту врсту робе; 

  - важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

  - уверењима о квалитету и атестима које је Продавац обавезан да достави уз  

    испоручену робу, у складу са важећом законском регулативом РС. 

 У случају мана у квалитету робе на коју је благовремено стављен приговор Купац 

може да захтева да му се испоручи роба стандардног квалитета. 

 

Члан 9. 

 У случају да Продавац не поштује одредбе овог Уговора, односно не испоручује 

робу по условима из прихваћене понуде и таква ситуација се понове више од три пута, 

Купац ће раскинути Уговор због неиспуњавања уговорних обавеза и у том случају Уговор 

престаје да важи у року од три дана од дана пријема писаног обавештења које је Купац 

упутио Продавцу. 

  У случају раскида Уговора, Купац задржава право и на реализацију гаранције 

поднете од стране Продавца. 
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Члан 9. 

 Уговорне стране су сагласне да за све што није предвиђено овим Уговором важе 

одредбе Закона о облигационим односима и прописи који регулишу промет овом врстом 

робе. 

 

Члан 10. 

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале у вези са применом 

овог Уговора решавају споразумно, а уколико то нису у могућности одређују надлежност 

суда у Ужицу. 

 

Члан 11. 

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 12. 

 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих се по 2 (два) 

налазе код сваке уговорне стране. 

 

 

   За Продавца                                        За Купца 

_______________                                      _________________     

                                                         

 



Конкурсна документација за јавну набавку 2/2015 

 

 

Образац 3 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пун назив понуђача 
 

Адреса понуђача 
 

Матични број  
 

Порески идентификациони број  
 

Шифра регистроване делатности и 

основна делатност 

 

Број рачуна и назив банке 
 

Одговорно лице – потписник уговора 
 

Лице за контакт 
 

Е-mail лица за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

 

 

 

 

Датум: МП Потпис одговорног лица 

   

   

 
* НАПОМЕНА: у случају заједничке понуде, образац фотокопирати и попунити за сваког од извођача, при 

чему обавезно навести овлашћеног представника конзорцијума 
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Образац 4 

 

 

IV 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 - животне намирнице бр. 2/2015 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 5 

 

  V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  НАСТУПА СА  

  ПОДИЗВОЂАЧЕМ /ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

 

У вези са наведеном јавном набавком, изјављујем да наступам са следећим 

подизвођачем/подизвођачима  за _____________ ( уписати број партије ) 

 

 

Ред 

бр. 
Назив подизвођача 

 

Врста посла коју ће обављати 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

                    

  

Датум: МП Потпис одговорног лица 
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Образац 6 

   

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пун назив подизвођача 
 

Адреса подизвођача 
 

Матични број  
 

Порески идентификациони број  
 

Шифра регистроване делатности и 

основна делатност 

 

Број рачуна и назив банке 
 

Лице за контакт 
 

Електронска адреса лица за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

Послови који ће бити поверени 

подизвођачу 

 

 

Датум: МП Потпис одговорног лица 

   

   

 

 
* НАПОМЕНА: у случају већег броја подизвођача, образац фотокопирати и попунити за сваког од 

подизвођача. 
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Образац 7 

 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Пун назив члана групе понуђача 
 

Адреса члана групе понуђача 
 

Матични број  
 

Порески идентификациони број  
 

Шифра регистроване делатности и 

основна делатност 

 

Број рачуна и назив банке 
 

Лице за контакт 
 

Електронска адреса лица за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

Послови који ће бити поверени члану 

групе понуђача 

 

 

Датум: МП Потпис одговорног лица 

   

   

 

 
* НАПОМЕНА: у случају већег броја чланова, образац фотокопирати и попунити за сваког члана групе 

понуђача. 
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Образац 8 

 

 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ 

 

 

 У свему у складу са конкурсном документацијом, у отвореном поступку јавне набавке 

животних намирница број 2/2015 изјављујемо да наступамо са подизвођачем и наводимо 

њихово учешће по  вредности, како следи: 

 

 

 

1. У укупној вредности понуде подизвођач .................................................................  
                                                                                                         (назив)  

 учествује у износу од ........................, односно ......... % од вредности укупне 

понуде. 

 

 

2. У укупној вредности понуде подизвођач .................................................................  
                                                                                                         (назив)  

 учествује у износу од ........................, односно ......... % од вредности укупне 

понуде. 

 

 

 

 

Напомена : Учешће подизвођача не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: МП Потпис одговорног лица 
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   Образац 9 

 

VI     УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 Право на учешће у предметном поступку има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама, додатне услове у 

складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама и услове одређене конкурсном документацијом и 

докаже испуњеност тих услова достављањем доказа и то: 

УСЛОВИ И ДОКАЗИ: 

 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

Доказ: Извод из регистра надлежног органа-Агенције за привредне регистре, независно од 

датума издавања. 

2. Да понуђач 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 прозив животне средине, кривично дело примања или давања мита , кривично 

дело преваре. 

Докази: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  

За кривична дела организованог криминала - Уверење Вишег суда у Београду, посебног 

одељења (за организовани криминал) којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од 

кривичних дела у надлежности тог суда. 

За кривична дела против привреде, кривична дела прозив животне средине, кривично дело 

примања или давања мита , кривично дело преваре - Уверење Основног суда на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да понуђач није осуђиван за наведена кривична дела. 

ЗАЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе (према месту 

рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, кривична дела прозив животне средине, кривично дело 

примања или давања мита , кривично дело преваре 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе (према месту 

рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, кривична дела прозив животне средине, кривично дело 

примања или давања мита , кривично дело преваре. 

Напомена: ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 

евиденције. 

(докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) 

3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда. 

Доказ:  

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

Потврда Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања 

делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано 
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да му је изречена мера забране обављања деланости, а која је на снази у време објављивања 

позива на Порталу јавних набавки. 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности. 

(Потврда мора бити издата после дана објављивања позива на Порталу јавних набавки) 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије. 

Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода. 

(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке -  производња и промет хране 

 Доказ: Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине да је уписан у 

 Централни регистар у складу са чланом 15. Закона о безбедности хране (Сл.гласник РС 41/09) 

6. Да има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, 

прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком објекту под 

њиховом контролом, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе 

и анализе опасности и критичних контролних тачака (НАССР). 
Доказ: 

Сертификат о верификованом и имплементираном HACCP стандарду безбедности хране у 

свим фазама производње, прераде и промета хране издат од овлашћеног тела. 

7. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом - да је понуђач позитивно 

пословао у претходне две обрачунске године - исказао добитак у билансима стања и успеха за 

2013. и 2014. годину. 

Доказ:  

Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство достављају Извештај о бонитету 

за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре. Привредни субјекти који воде 

пословне књиге по систему простог књиговодства достављају биланс успеха и порески 

биланс оверен од стране надлежног органа на чијој територији је регистровао обављање 

делатности. 

 

 Тражени докази могу бити поднети у оригиналима или у неовереним фотокопијама, а 

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку буде оцењена као најповољнија да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих доказа. 

 Ако понуђач у року од 5 дана не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.   

  

 Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, на основу члана 78. став 5. Закона о 

јавним набавкама. 
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Образац 10  

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 

 ДУЖНИК: 

___________________________________________________________________________   
(пун назив из решења о упису у рег.органа надлеж.за рег.седиште) 

___________________________________________________________________________  
(матични број и број рачуна) 

 

 ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ 

 

 ПОВЕРИЛАЦ: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 

метаболизма "Златибор", Чајетина, текући рачун број: 840-174661-42 код Управе за трезор, 

ПИБ 101072092, мат. бр. 07221452. 

 

 Предајемо Повериоцу бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату 

меницу број __________________ може попунити на износ до:  

 

ДИНАРА _________________________ 

 

Словима: 
________________________________________________________________________________  
(ПОВЕРИЛАЦ уписује износ који максимално представља 10% вредности понуђене-их цена за 

 партију-е за које је Дужник доставио понуду-е, а за коју-е је одбио закључење Уговора) 
  

 

 ОВЛАШЋУЈЕМО ПОВЕРИОЦА да, уколико будемо избрани за најповољнијег 

понуђача на једној или више партија у поступку јавне набавке добра (животне намирнице) 

2/2015, а одустанемо од закључења уговора, може реализовати достављену меницу на износ 

од максимално 10% вредности понуде за партију (партије) за које смо одустали од 

закључења уговора. 

 

 Рок важење ове менице је идентичан року важење достављене понуде и износи 

__________________ дана . 

 

 Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату 

изврше на терет рачуна дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете 

налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 

средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 

Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона и истовремено 

изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату.  
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 Меница је важећа и у случају да дође до: промене лица овлашћених за заступање 

предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна джника, промена печата, 

статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и 

других промена од значаја за правни промет. 

 

 

Датум издавања овлашћења:                                            ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

________________________                         М.П.               ______________________________ 
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Образац 11 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ* 

 

 

 

Назив понуђача: __________________________________ 

Седиште: _________________________________________ 

Улица и број: _____________________________________ 

 

 

 У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама достављамо укупан износ 

и структуру трошкова припреме понуде, како следи у табели: 

 

 

                    ВРСТА ТРОШКА                ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА  

 

 

 Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може  

тражитиод 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. 

 

 

      Датум                                                               М.П.                        Потпис овлашћеног лица 

____________                                                                                      ________________________ 

 
 
*(достављање овог обрасца није обавезно) 
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Образац 12  
 

 

 

IX OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач изричито 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е 

 

 

 Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

      Датум                                                               М.П.                        Потпис овлашћеног лица 

____________                                                                                      ________________________ 
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Образац 13 

 

 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКАЗИМА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавам услове за учешће у 

поступку јавне набавке, што доказујем следећим доказима: 

 

 

 Докази Достављено 

1. 
Извод из регистра надлежног органа-Агенције за привредне 

регистре, независно од датума издавања 
ДА НЕ 

За дела орг.криминала - уверење Посебног одељења Вишег суда у 

Београду којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од 

кривичних дела орг.криминала 

(не старије од 2 месеца од отварања понуда) 

ДА НЕ 

За крив.дела против привреде, животне средине, примање мита, 

давање мита, превара - уверење Основног суда на чијем подручју је 

седиште понуђача којом се потврђује да понуђач није осуђиван за 

наведена кривична дела 

(не старије од 2 месеца од отварања понуда) 

ДА НЕ 
2. 

Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да 

законски заступник није осуђиван за крив.дело као члан 

орг.криминалне групе, за крив. дела против привреде, против 

животне средине, крив. дело примање мита, крив. дело давање мита, 

крив. дело превара 

(не старији од 2 месеца од отварања понуда) 

ДА НЕ 

Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности 

(не старија од 2 месеца од отварања понуда) 
ДА НЕ 

3. 
потврда АПР-а да код овог органа није регистровано да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. 

(не старија од 2 месеца од отварања понуда) 
ДА НЕ 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе. 

(не старија од 2 месеца од отварања понуда) 
ДА НЕ 

4. 
Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. (не старија од 2 месеца 

од отварања понуда) 
ДА НЕ 

5. 

Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине да 

је уписан у  Централни регистар у складу са чланом 15. Закона о 

безбедности хране (Сл.гласник РС 41/09) 
ДА НЕ 
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6. 

Сертификат о верификованом и имплементираном HACCP 

стандарду безбедности хране у свим фазама производње, прераде и 

промета хране издат од овлашћеног тела. 
ДА НЕ 

7. 

Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство 

достављају Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје 

Агенција за привредне регистре. Привредни субјекти који воде 

пословне књиге по систему простог књиговодства достављају 

биланс успеха и порески биланс оверен од стране надлежног органа 

на чијој територији је регистровао обављање делатности. 

ДА НЕ 

8. 
Потписана и оверена изјава о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама - Образац број  13 
ДА НЕ 

 

 

*Моле се понуђачи да наведене доказе доставе по редоследу како је наведено у тебели 

ради постизања веће ефикасности приликом отварања понуда. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 
 

 


