
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности -
Угоститељске услуге, ЈН бр 1/2017 

Страна 
 1 oд 30 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

СКУПШТИНА  

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 

Угоститељскe услугe 
-поступак јавне набавке мале вредности- 

 
 
 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1/2017. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 јануар,  2017. године 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности -
Угоститељске услуге, ЈН бр 1/2017 

Страна 
 2 oд 30 
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14/2015 и 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. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 404-15/2017-02-1 и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку бр.404-15/2017-02-2, припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
    Наручилац:                                   Скупштина општине Петровац    
                                                             на Млави 
    Адреса:                                          Српских владара 165  
    Интернет страница:                     www.petrovacnamlavi.rs    
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и 
Одлуком о покретању поступка бр. 404-15/2017-02-1. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1/2017  су –  угоститељске услуге - у општем речнику 
набавке означена под ознаком: 55300000 – услуге ресторана и услуге послуживања 
храном. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Марина Бачкић,  
 Е - mail адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi.rs  
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1/2017. године су – угоститељске услуге. Ознака из 
општег речника набавке 55300000. 
 
2.Партије 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Спецификација: 
 
Предмет јавне набавке мале вредности су – угоститељске услуге које обухватају 
према спецификацији: 
 

Р. бр. АРТИКАЛ 
 

КОЛ 

1. Чорба 0,5л 45 
2. Рибља чорба 0,5л 45 
3. Предјело  200г 10 

4. Пљескавица 400гр. 10 
5. Гурманска пљескавица 400г 10 

6. Пуњена пљескавица 400 гр. 10 
7. Пљескавица на кајмаку 400 гр. 35 

8. Ражњић 350 гр. 10 

9. Вешалица на кајмаку 350 гр. 50 

10. Бела вешалица 350 гр. 25 
11. Пуњена бела вешалица 350 гр. 5 
12. Карађорђева шницла 400 гр. 40 

13. Бечка шницла 400 гр. 5 

14. Мешано месо 350г. 22 

15. Пилећи батак 350 гр. 32 

16. Пилећи ражњићи роловани сланином 350 гр. 11 

17. Пилеће бело месо 350 гр. 32 
18. Пилећи медаљони 350 гр. 27 
19. Пуњено бело месо 350 гр. 12 

20. Пуњени пилећи батак 350 гр. 12 

21. Пастрмка на жару 350г. 27 

22. Лигње на жару 300г. 27 

23. Филе сома на жару 350г.  12 
24. Шампоњони на жару 200 гр. 12 
25. Омлет са сиром 250г 12 

26. Омлет са шунком 250г 5 

27. Лепиња 200г 10 

28. Погача 500г 10 

29. Проја 200г 17 

30. Салата - шопска 150г 20 
31. Салата - српска 150г 17 
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32. Салата - свеж купус 150г 6 

33. Салата - кисео купус 150г 17 

34. Салата - краставац 150г 15 
35. Салата - парадајз 150г 16 
36. Салата – месана сезонска 150г 17 
37. Зелена салата 150г 12 

38. Љута паприка (комад) 17 

39. Палачинке (2 ком.) 17 

 40. Помфрит 100г 20 
 41. Кајмак 100г 5 
42. Сир 100г 30 
 43.  Пихтије 200г 20 
 44.  Пршута 100г 30 

 45.  Суви врат 100г  6 
 
 
 

Р.бр. АРТИКЛ КОЛ. 

1. Домаће пиво 0.5 л 30 
2. Страно пиво 0.5 л 30 
3. Домаће пиво 0.33 л 30 
4. Страно пиво 0.33 л 30 
5. Лоза 0.03 л 5 
6. Вињак 0.03 л 25 
7. Пелинковац 0.03 л 20 
8. Домаћа ракија 0.03 л 23 
9. Виљемовка 0.03 л 30 
10. Шток 0.03 л 10 
11. Водка 0.03 л 25 
12. Виски 0.3 л 15 
13. Вермут 0.05 л 15 
14. Ликери 0.03 л 10 
15. Џин 0.03 л 10 
16. Безалкохолно газирано пице (флашица) 0,2Л 6 
17. Газирани сокови ‘’Цоца-цола’’или одговрајуће  20 
18. Негазирана вода (флашица)0,2Л 10 
19. Кафа (турска) 41 
20. Експресо кафа 40 
21. Капућино 26 
22 Боровница 0.2 л (флашица) 20 
23. Бресква 0.2 л (флашица) 20 
24. Јабука 0.2 л (флашица) 20 
25. Кајсија 0.2 л (флашица) 20 
26. Јагода 0.2 л (флашица) 20 
27. Ђус 0.2 л (флашица) 10 
28. Негазирана вода 0.33 л 15 
29. Кисела вода 1 л 19 
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30. Кисела вода 0.2 л 20 
31. Негазирана вода 0.2 л 15 
32 Чај 10 
33. Розе вина 0,7л ‘’Тиквеш’’ или одговарајуће 21 
34. Бело вина0,7л ‘’Александрија тиквеш’’ или одговарајуће 21 
37. Црно вина 0,2л ‘’Медјаш’’ или одговарајуће 20 
38. Розе вина 1л ‘’Розе тиквеш’’ или одговарајуће 15 
39. Бело вина 1л ‘’Грашевина’’ или одговарајуће 15 
40. Црно вина 1л ‘’Вранац 13 јул’’ или одговарајуће 14 
41 Шприцер 0,2Л 10 

 
НАПОМЕНА: Потребно је да цене дате за тражену грамажу без обзира на 
могућу чињеницу да ваше порције имају већу или мању грамажу ради 
оцењивања и рангирања понуда. 
 
Понуђач мора да располаже са  угоститељским објектом  не удаљенијим од 2 000 
метара. од седишта наручиоца (ул. Српских владара бр.165, 12 300 Петровац на 
Млави). 
Пружање свих уговорених угоститељских услуга без предходне најаве.  
Понуђач је дужан да пружа угоститељске услуге у току читаве године. 
 
Цена се даје на основу спецификације и на основу исте ће се утврдити са којим 
понуђачем ће се закњучити уговор. 
Права количина, као и врста добара утврдити ће се на основу стварних потреба 
наручиоца. 
Количине наведене у конкурсној документацији дате су оквирно због чега 

Наручилац задржава право да наручи и добра која нису предвиђена 

спецификацијом уколико се за то укаже потреба, као и да у складу са својим 

потребама набави мању или већу количину до износа вредности на који је уговор 

заљчен.      
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
 1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији  (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 

    
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  
 

1.4 . Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора            
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

  
 Да поседује ресторан минималног капацитета за 50 особа, на удаљености до 
2 000 метара од седишта општине Петровац на Млави, ул. Српских  владара 165. 
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар 
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 
овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 
V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 
 
Понуђач    ______________________________________________________                                  
                                               [навести назив понуђача]   
 У поступку јавне набавке – угоститељске услуге,  број 1/2017 године, испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. 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)  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понудe. 

5) Понуђач испуњава додатне услове 
           Да поседује ресторан минималног капаицтета за 50 одсоба, на     
 удаљености до 2 000 метара од седишта општине Петровац на Млави, ул. 
Српских  владара 165. 

 
 
                                                               Понуђач: 
                             М.П.               _____________________                                                        
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 
Подизвођач______________________________________________________                             
                                [навести назив подизвођача]  
у поступку јавне набавке – угоститељске услуге број 1/2017 године, испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији) ; 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понудe. 

 
 
                                                                Подизвођач: 
                             М.П.              _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

          Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи 
који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи 
изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране 
овлашћеног судског тумача. 
 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

Понуду доставити на адресу:.  

Општинa Петровац на Млави 
ул. Српских владара бр. 165 
12 300 Петровац на Млави 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – угоститељске услуге – редни број 
набавке 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 07.02.2017.. године до 10,00 часова. Отварање 
понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог 
дана у 11:00 часова. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде. 
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
 
Понуда мора да садржи: 
 
• Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
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• Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде 
• Образац структуре цена са упуством како да се попуни 
• Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора 
• Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди 
• Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 
75. и чл.76. ЗЈН 
• У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном 
и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању 
обавеза из чл.75.и 76. Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од 
стране сваког понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 
81. Закона и мора бити достављен уз понуду. 
 
3. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4. Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. Начин измене, допуне и опозива 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Скупштина општине 
Петровац на Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави  
„Измена понуде за јавну набавку – Угоститељске услуге - ЈНМВ бр. 1/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Угоститељске услуге - ЈНМВ бр. 1/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку – Угоститељске услуге за 2017. 
годину – ЈНМВ бр. 1/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну 
набавку – Угоститељске услуге - ЈНМВ бр. 1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
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6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем.  
 
7. Понуда са подизвођачем 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач.1)до 
6) Закона и то податке о: 
 
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
• понуђачу који ће издати рачун, 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
9. Начин и услови плаћања као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуда 
        
  
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Рок плаћања је максимално 45 дана, од дана испостављања исправно попуњене 
фактуре, коју испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуга.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Место и начин извршења услуге: 
 
       Место испоруке - објекат пружаоца услуге минималног капацитета за 50 особа, 
који није удаљен више од 2 000 метара од седишта Наручиоца ( Петровац на 
Млави, ул. Српских владара бр.165). 
        Начин: сукцесивно на основу појединачних захтева наручиоца завинсно од 
тренутних  потреба.  
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду 
 
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона. 
 
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење 
уговора о јавној набавци 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине 
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о 
заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 
Нема. 
 
 
13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs] тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 
1/2017 године. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђача односно његовог подизвођача 
 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
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прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу 
којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 
критеријума 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Eкономски 
најповољнија понуда “.  
 
Елементи критеријума су: 
 Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда обавиће се по следећим 
критеријумима: 
 

Критеријум Бр пондера 

Понуђена цена 0-90 
Рок плаћања 0-10 

 
Вредновање критеријума ”понуђена цена” вршиће се на следећи начин: 
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера, а вредновање осталих 
понуда извршиће се на основу следеће формуле:  
 
„Х“ пондера = 90 х    најнижа понуђена цена 

               цена понуде која се бодује    
                             

Рок за плаћање даје се у данима. 
Вредновање критеријума ”рок плаћања” вршиће се на следећи начин: 
Понуда са најдужим роком плаћања добија максималан број пондера, а 
вредновање осталих понуда извршиће се на основу следеће формуле: 
 
„Х“ пондера = 10 х  најдужи понуђени рок        

             понуђени рок понуде која се бодује 
 

 
17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 
ценом 
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 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, 
Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати 
понуду понуђача који је добио већи број пондера по критеријуму ''понуђена цена''.  
  
 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и 
имају исти број пондера по критеријуму „понуђена цена", биће изабрана понуда 
оног понуђача који је дао дужи рок за плаћање. 
 
18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине.(Образац изјаве дат је у конкурсној документацији). 
 
19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-
283 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у 
року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, 
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 
корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
21. Рок у којем ће уговор бити закључен 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може 
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у 
складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку.- 
угоститељске услуге, ЈН број 1/2017 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 
А) САМОСТАЛНО  
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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 
 
 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
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Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди 
од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
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довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
 
  5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – угоститељске услуге 
 
Цена без ПДВ-а  

 
 

Рок плаћања (не дужи од 45 дана) ________ дана 
 

Рок важења понуде (најмање 30 
дана од дана отврања понуде) 

_____________дана 

 
Удаљеност објекта  

____________метара 

 
Понуђач мора да располаже са  угоститељским објектом  не удаљенијим од 2 000 
метара. од седишта наручиоца (ул. Српских владара бр.165, 12 300 Петровац на 
Млави). 
Пружање свих уговорених угоститељских услуга без предходне најаве.  
Понуђач је дужан да пружа угоститељске услуге у току читаве године. 
 
Права количина, као и врста добара утврдити ће се на основу стварних потреба 
наручиоца. 
Количине наведене у конкурсној документацији дате су оквирно због чега 

Наручилац задржава право да наручи и добра која нису предвиђена 

спецификацијом уколико се за то укаже потреба, као и да у складу са својим 

потребама набави мању или већу количину до износа вредности на који је уговор 

заљчен.      

Начин и рок испоруке: Услуга ће се вршити сукцесивно према потребама 
Наручиоца. 
 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________  _____________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 
За јавну набавку мале вредности – угоститељскe услугe бр. 1/2017 
 
 

Р.бр. АРТИКАЛ 
 

КОЛ 
 

ЦЕНА ПО ЈЕД 
МЕРЕ 

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ 

1. Чорба 0,5л 45   
2. Рибља чорба 0,5л 45   
3. Предјело  200г 10   
4. Пљескавица 400гр. 10   
5. Гурманска пљескавица 400г 10   
6. Пуњена пљескавица 400 гр. 10   
7. Пљескавица на кајмаку 400 гр. 35   
8. Ражњић 350 гр. 10   
9. Вешалица на кајмаку 350 гр. 50   
10. Бела вешалица 350 гр. 25   
11. Пуњена бела вешалица 350 гр. 5   
12. Карађорђева шницла 400 гр. 40   
13. Бечка шницла 400 гр. 5   
14. Мешано месо 350г. 22   
15. Пилећи батак 350 гр. 32   

16. 
Пилећи ражњићи роловани сланином 350 
гр. 

11  
 

17. Пилеће бело месо 350 гр. 32   
18. Пилећи медаљони 350 гр. 27   
19. Пуњено бело месо 350 гр. 12   
20. Пуњени пилећи батак 350 гр. 12   
21. Пастрмка на жару 350г. 27   
22. Лигње на жару 300г. 27   
23. Филе сома на жару 350г.  12   
24. Шампоњони на жару 200 гр. 12   
25. Омлет са сиром 250г 12   
26. Омлет са шунком 250г 5   
27. Лепиња 200г 10   
28. Погача 500г 10   
29. Проја 200г 17   
30. Салата - шопска 150г 20   
31. Салата - српска 150г 17   
32. Салата - свеж купус 150г 6   
33. Салата - кисео купус 150г 17   
34. Салата - краставац 150г 15   
35. Салата - парадајз 150г 16   
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36. Салата – месана сезонска 150г 17   
37. Зелена салата 150г 12   
38. Љута паприка (комад) 17   
39. Палачинке (2 ком.) 17   
 40. Помфрит 100г 20   
 41. Кајмак 100г 5   
42. Сир 100г 30   
 43.  Пихтије 200г 20   
 44.  Пршута 100г 30   
 45.  Суви врат 100г  6   

 
 

Р. бр. АРТИКАЛ 
 

КОЛ. 
 

ЦЕНА ПО ЈЕД 
МЕРЕ 

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ 

1. Домаће пиво 0.5 л 30   
2. Страно пиво 0.5 л 30   
3. Домаће пиво 0.33 л 30   
4. Страно пиво 0.33 л 30   
5. Лоза 0.03 л 5   
6. Вињак 0.03 л 25   
7. Пелинковац 0.03 л 20   
8. Домаћа ракија 0.03 л 23   
9. Виљемовка 0.03 л 30   
10. Шток 0.03 л 10   
11. Водка 0.03 л 25   
12. Виски 0.3 л 15   
13. Вермут 0.05 л 15   
14. Ликери 0.03 л 10   
15. Џин 0.03 л 10   

16. 
Безалкохолно газирано пице 
(флашица) 0,2Л 

6  
 

17. 
Газирани сокови ‘’Цоца-цола’’или 
одговрајуће  

20  
 

18. Негазирана вода (флашица)0,2Л 10   
19. Кафа (турска) 41   
20. Експресо кафа 40   
21. Капућино 26   
22 Боровница 0.2 л (флашица) 20   
23. Бресква 0.2 л (флашица) 20   
24. Јабука 0.2 л (флашица) 20   
25. Кајсија 0.2 л (флашица) 20   
26. Јагода 0.2 л (флашица) 20   
27. Ђус 0.2 л (флашица) 10   
28. Негазирана вода 0.33 л 15   
29. Кисела вода 1 л 19   
30. Кисела вода 0.2 л 20   
31. Негазирана вода 0.2 л 15   
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32 Чај 10   

33. 
Розе вина 0,7л ‘’Тиквеш’’ или 
одговарајуће 

21  
 

34. 
Бело вина0,7л ‘’Александрија тиквеш’’ 
или одговарајуће 

21  
 

37. 
Црно вина 0,2л ‘’Медјаш’’ или 
одговарајуће 

20  
 

38. 
Розе вина 1л ‘’Розе тиквеш’’ или 
одговарајуће 

15  
 

39. 
Бело вина 1л ‘’Грашевина’’ или 
одговарајуће 

15  
 

40. 
Црно вина 1л ‘’Вранац 13 јул’’ или 
одговарајуће 

14  
 

41 Шприцер 0,2Л 10   
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

ПРЕМА ПРИЛОЖЕНОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЈЕЛА И ПИЋА УКУПНИ 

ТРОШКОВИ ИЗНОСЕ: 

- УКИПНО ПИЋА ___________________________ БЕЗ ПДВ-а 

- УКУПНО ЈЕЛА  ____________________________ БЕЗ ПДВ-а 

СВЕГА БЕЗ ПДВ-а   ____________________________ 

 
Понуђач треба да попуни образац на следећи начин: 

 
- У колону 4 уноси се цена у динарима, без ПДВ-а по јединици мере 
- У колону 5  уноси се укупна цена за предвиђену количину без ПДВ-а 
- У делу збирна рекапитулација наводи се укупна цена за предвиђена 

јела и пића, цена за оба дела без ПДВ-а. 
 
                                                                Потпис понуђача 
                                       М.П.               __________________ 
 
Напомене: 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О -  испоруци угоститељскe услугe 
 
Закључен између: 
Наручиоца Скупштина општине  Петровац на Млави 
са седиштем у Петровцу на Млави, улица Српских владара 165, ПИБ: 102538275 
Матични број: 07198264,кога заступа председник Скупштине општине Петровац 
на Млави Миланче Аћимовић 
 
и 
................................................................................................са седиштем у 
............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................Број рачуна: ............................................ Назив 
банке:......................................,кога заступа................................................................(у 
даљем тексту:Понуђач - Пружалац услуге), 
 
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________ 
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на 
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи) 
 
Уговорне стране констатују: 
- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник 
РС«,бр.124/2012, 14/15 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда за јавну 
набавку угоститељских услуга, спровео поступак јавне набавке мале вредности 
редни бр.1/2017, године. 
- да је понуђач (пружалац услуге) доставио понуду од ______________.год., која се 
налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора; 
- да је наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу понуде пружаоца услуге и 
одлуке о додели уговора бр. _________. од ____________.год. изабрао пружаоца 
услуге за пружање угоститељских услуга 
 

Члан 1. 
 

 Предмет уговора је сукцесивно извршење угоститељских услуга  у складу са  
конкурсном документацијом и прихваћеном понудом који су саставни део овог 
Уговора.  
 Наручилац може користити и услуге које нису предвиђене спецификацијом у 
склопу понуде, у оквиру уговорене вредности за предметну набавку. 
 

Члан 2. 
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 Укупна вредност уговорених услуга је ___________________без ПДВ-а. 
 У укупној цени су урачунати сви зависни трошкови неопходни за реализацију 
предмета овог уговора. 
 Уговорне стране сагласне су да ће пружање услуга - угоститељских услуга 
вршити сукцесивно до вредности наведене у ставу 1. овог члана. 
 За период важења уговора од момента закључења до 31.12.2017. године, 
Наручилац преузима обавезу плаћања до износа средства која су обезбеђења у 
буџету општине Петровац на Млави за текућу годину, а обавезе које доспевају у 
2018. години биће рализоване највише до износа средстава која ће за ту намену 
бити одобрена у буџету за 2018. години. 
 Наручилац није у обавези да реализује целокупан износ, веће ће се исти 
реализовати у складу са стварним потребама Наручиоца. 
 

Члан 3. 
 
 Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге исплати накнаду за извршене 
услуге у року од ______ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре 
пружаоца услуге. 

Члан 4. 
 
 Место испоруке је објекат пружаоца услуге, а који није удаљен више од 2.000 
метара од седишта Наручиоца ( Петровац на Млави, ул. Српских владара бр.165). 
 

Члан 5. 
 
 Уговор се закључује до период почев од дана потписивања Уговора до 
28.02.2018. године, односно до реализације уговрене вредности. 
 

Члан 6. 
 
 На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно 
се примењују одредбе Закона о облигационим односима.  
 

Члан 7. 
 
 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног 
суда у Пожаревцу.  
 

Члан 8. 
 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих 4 (четири) 
задржава наручилац, а 2 (два) понуђач. 
 

У Г О В А Р А Ч И 
 
____________________                                                                     __________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности -
Угоститељске услуге, ЈН бр 1/2017 

Страна 
 29 oд 30 

  
 
 

 
 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – угоститељске услуге, бр 1/2017, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI   ОВЛАШЋЕЊЕ   
 

ПРЕДСТАВНИКА  ПОНУЂАЧА 
 

број:______ 

 

_____________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из _____________________________ ул._________________________________ 
 
бр.лк. _________________ издата од ___________________________________ 
 
овалашћује се да у име  
___________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 
 
може да учествује у поступку јавне број:1/2017 – Угоститељске услуге, а према 
техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне 
документације. 
 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку 
јавног отварања понуда. 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге 
сврхе се не може користити. 
 
 
 
 
    Понуђач/Носилац групе  

Датум:________________                 М.П.  __________________________ 
                                                                        (име и презиме овлашћеног лица)                                  
Место:________________                              ________________________ 
      (потпис овлашћеног лица) 
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