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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. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 612-5-2-1/19  од 28. децембра 2018. и 

Решења o образовању комисије за јавну набавку угоститељских услуга број 612-5-2-2/19, 

припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

за јавну набавку мале вредности– набавку услуга ресторана (угоститељске услуге) за годишње 

потребе Машинског факултета 

ЈН бр. 5-2/2019   
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Машински факултет  

Адреса: Александра Медведева 14, Ниш 

Интернет страница: www.masfak.ni.ac.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. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 5-2 су услуге – набавка услуга ресторана за годишње потребе Машинског 

факултета. 

 

4. Контакт  

 

Љиљана Живковић, сарадник на пословима јавних набавки и писарнице, контакт телефон: 

018/500-717, е – мail: ljiljana.zivkovic@masfak.ni.ac.rs 

   

 

5. Интернет страница: 

 

www.masfak.ni.ac.rs 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 5-2 су услуге ресторана за годишње потребе Машинског 

факултета према спецификацији у прилогу 

Ознака из општег речника набавке – 55310000 - услуживање у ресторанима 

 

2. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка  је обликована у три партије, тако да ће се након спроведеног поступка јавне 

набавке закључити  уговор о јавној набавци за сваку партију посебно. 

  

Партије су обликоване на следећи начин: 

 

 - партија 1 - МЕНИ ЈЕДАН (сала са капацитетом најмање 300 места) 

 - партија 2 - МЕНИ ДВА (сала са капацитетом најмање 50 места) 

 - партија 3 - МЕНИ ТРИ (сала са капацитетом најмање 25 места) 

  
 

 

 

 

mailto:ljiljana.zivkovic@masfak.ni.ac.rs
http://www.masfak.ni.ac.rs/
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III Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета најкасније до 16. јануара 2019. 

године до 09,00 часова, без обзира на начин на који је послата. Понуђачи подносе понуде 

препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, 

Александра Медведева 14, 18000 Ниш.  

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до 09,00 часова 

последњег дана рока за достављање понуда. Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне 

набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са 

назнаком да су поднете неблаговремено. 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за достављање понуда у 10:30 

часова на Машинском факултету у Нишу, Александра Медведева 14  (канцеларија 502).  

 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији 

наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

          Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од  10 дана од дана  отварања 

понуда. 

 

1. ПРЕДМЕТ  ПОЗИВА  

  

Предмет јавне набавке је набавка услуге ресторана за потребе Машинског факултета на 

годишњем нивоу, према захтевима из спецификације и другим захтевима из конкурсне документације. 

  Извршење услуга ће се одвијати по ценама за оквирне меније из обрасца понуде, док ће се 

услуге које буду коришћене, а нису наведене у обрасцу понуде, фактурисати по стандардном 

ценовнику Извршиоца на дан извршења услуге. 

 Врста, опис и карактеристике предмета јавне набавке виде се из спецификација које су саставни 

део документације. 

Набављене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац задржава право да: 

  

 - одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из 

конкурсне документације; 

 - одустане од целокупне набавке по позиву; 

 - одустане од дела набавке;  

 - одустане од избора из било ког другог разлога. 

 

2. УСЛОВИ ПОНУДЕ 

 

 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

а) попуњен, печатом оверен и потписан образац  – Подаци о понуђачу, 

б) попуњен, печатом оверен и потписан образац  – Образац изјаве о испуњености услова из члана 75.  и 76. 

Закона о јавним набавкама (У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач испуњава неки од услова 

утврђених конкурсном документацијом, може од понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе 

којима потврђује испуњеност услова.): 

в) попуњен, печатом оверен и потписан – Образац понуде: 

г) попуњен, печатом оверен и потписан модел  уговора. Понуђач мора да попуни модел уговора, 

потпише и стави печат, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора. Уколико понуђач не потпише 

модел уговора, сматраће се да је сагласан са његовим одредбама. 

д) Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и потписан, 
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 у случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорка или модела, а који је 

израђен у свему у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

обезбеђења (за случај да понуђач тражи накнаду тих трошкова) 

 

3. ЈЕЗИК 

 

           Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику. 

 

4. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу добити сваког 

радног дана (понедељак – петак) од 8 до 15 часова и  лично у пословном простору Наручиоца почев 

од дана добијања позива најкасније до 5 дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин 

на који су питања Наручиоцу достављена. 

          Питања треба упутити на адресу: Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 

18000 Ниш уз напомену «Објашњења- позив бр. 5-2/19». 

 

5.  ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 

ОБЛИК ПОНУДЕ 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.  

Понуда се саставља тако што понуђач попуњава читко, штампаним словима, хемијском оловком, а 

овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Понуда у којој буду начињене било какве 

измене, додаци брисања или буде неправилно попуњена, сматраће се неисправном и биће одбијена. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место 

начињене грешке овери својим парафом и печатом. 

Подносилац понуде сносиће све трошкове проузроковане припремом и достављањем своје понуде. 

Наручилац неће бити обавезан да под било којим околностима сноси наведене трошкове, било да је понуда 

прихваћена или не.  

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани (укоричени, повезани у фасциклу или 

повезани траком и запечаћени) тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара, на коју понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде – 

понуђача, назив и адресу примаоца понуде – Универзитет у Нишу, Машински факултет, ул. Александра 

Медведева 14, 18000 Ниш, (канцеларија 502). На коверти мора бити наведено да се понуда односи на 

набавку услуга ресторана, број 5-2, са назнаком НЕ ОТВАРАЈ. 

Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше исправке 

појединачних цена. 

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може у року за подношење 

понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 

пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за 

подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врше се на начин на који се и подноси понуда. 

Понуђач је у обавези да, у пропратном писму, тачно нагласи који део понуде се мења. По истеку 

рока за подношење понуда се не може мењати, допуњивати нити опозвати. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Машински факултет у Нишу, 

Александра Медведева 14, 18000 Ниш са назнаком: 

 „Измена понуде за јавну набавку број 5-2/2019 - набавка услуге ресторана за 2019. годину 

- НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 „Допуна понуде за јавну набавку број 5-2/2019 - набавка услуге ресторана за 2019. годину 

- НЕ ОТВАРАТИ“ или 
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 „Опозив понуде за јавну набавку број 5-2/2019 - набавка услуге ресторана за 2019. годину 

- НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку број 5-2/2019 - набавка услуге ресторана за 

2019. годину - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

ЦЕНА 

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

трошковима које понуђач има у реализацији предмета јавне набавке, с тим што ће се за оцену понуда 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

 Цена мора бити фиксна током целог периода извршења услуга. 

 Обавеза наручиоца је да изврши рачунску проверу цена из понуде.  

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

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. 

Закона о јавним набавкама, односно тражиће детаљно образложење свих њених саставних делова које 

сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

 

РОК ПЛАЋАЊА 

            Рок плаћања не може бити краћи од 8 дана од дана пријема фактуре, рачуна. Уколико је рок 

плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена. 

 

НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Предметне услуге извршаваће се сукцесивно у току периода на који је закључен уговор, а 

према појединачним потребама Факултета.   

 Пре извршења сваке појединачне услуге овлашћено лице наручиоца је дужно да најави 

коришћења услуге и  изврши резервацију за потребан број гостију.  

 

ПЕРИОД ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 Реализација предметне услуге одвијаће се од окончања поступка јавне набаве услуге ресторана 

за 2019. годину, а најдуже  до 12 месеци. 

 Реализација наведене набавке одвијаће се максимално до износа процењене вредности из 

плана набавке односно до износа из Финансијског плана Факултета предвиђених за ове намене. 

 Место извршења услуге биће адреса угоститељског објекта Понуђача са којим је закључен 

Уговор о јавној набавци. 

 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене позива и 

неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци 

неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 

 

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 

ни један јавни регистар или која  на други начин нису доступна, као и пословне податке који су 

прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 

имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се 

поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, a y 

истом реду уз десну ивицу мора бити 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 и време и потписати се. 
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Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће 

одбити понуду у целини. 

6. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде наводи понуђач у понуди с тим да исти 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 не може мењати понуду у 

било ком делу. 

 

 

7. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 

 

Биће разматране само исправне и потпуне понуде, понуде које су благовремено предате 

и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације. Неисправне, непотпуне и 

неблаговремене понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 

 

8. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

 

Понуђачи не могу поднети понуду у варијантама. 

 

9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге ресторана за годишње потребе Машинског 

факултета, донеће се применом критеријума «НАЈНИЖА ЦЕНА». 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће 

бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. 

У случају да две или више понуда имају исти рок важења понуде као и исту понуђену цену, 

уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи рок плаћања.  

 

10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 
 За овај поступак јавне набавке неће се користити средства финансијског обезбеђења којим ће 

понуђач обезбедити испуњење својих обавеза. 

 

 

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, Саве Машковића број 3-5, 

11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, 

Руже Јовановића 37а, 11160 Београд, мејл: office@sepa.gov.rs  и у Министарству пољопривреде  и 

заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања, борачка и социјална питања, Немањина 11, 11000 Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs.  

 

mailto:press@poreskauprava.gov.rs
mailto:office@sepa.gov.rs
mailto:press@minrzs.gov.rs
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12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

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

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, електронском поштом на email: ljiljana.zivkovic@masfak.ni.ac.rs или препорученом 

пошиљком са повратницом. 

Уколико се Захтев за заштиту права доставља електронским путем, достава се може 

извршити сваког радног дана (понедељак-петак), од 08:00 до 15:00 часова. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

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

понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН-а указао наручиоцу 

на евентуалне недостатке или неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног пасуса, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке 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. 

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет Захтев за заштиту 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 не 

задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбама члана 150. 

ЗЈН-а. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 

зауставља даље активности у поступку до доношења коначне одлуке. 

Захтев за заштиту права садржи: 

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

mailto:ljiljana.zivkovic@masfak.ni.ac.rs
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- назив и адресу наручиоца; 

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци коју је донео наручилац у 

поступку јавне набавке; 

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

- потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

- потпис подносиоца. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у износу од 60.000,00 динара, у складу са чланом 156. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним 

набавкама. 

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

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

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

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

налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

права; 

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

заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 

таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

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

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

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

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 

Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

Примерак правилног попуњеног налога за пренос и налога за уплату може се видети на интернет 

презентацији Републичке комсије за заштиту права у поступцима јавних набавки на следећем линку: 

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

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

 

 Закључење уговора 

 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора 

и ако у року предвиђеним Законом није поднет Захтев за заштиту права или је захтев за заштиту 

права одбачен или одбијен. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о 

јавној набавци, а све у складу са чланом 112. став 2. тачка 5 ЗЈН-а. 
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Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

Обустава поступка 

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама обустави 

поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона 

о јавним набавкама. 

 

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

које се нису могли предвидети у време покретања поступка, у складу са чланом 109. став 2. Закона о 

јавним набавкама. 

Уколико се донесе Одлука о обустави поступка јавне набавке, наручилац ће исту образложити 

и навести разлоге за обуставу. 

 

Одбијање понуде 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 

складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да, пошто прегледа и 

оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

Наручилац ће, у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, одбити понуду ако: 

 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове, 

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, 

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 

могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Наручилац може 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. овог 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 може 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 за предходна два става 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) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који 

се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима 

о јавним набавкама. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1. претходног пасуса, који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 

јавне набавке истоврсан. 
 

Трошкови припремања понуде 
У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 

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. 

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак неће се сматрати 

битним недостатком и понуда се неће одбити као неприхватљива. 

Упозорење 
У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би могле 

унапред одредити избор одређене понуде. 

У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу започети 

радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде испуњен. 

У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни спроводити поступке 

који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би могли утицати на 

непристрасност комисије. 

Напомена 
Препорука потенцијалним понуђачима је да предметну конкурсну документацију пажљиво 

прочитају и да, приликом састављања своје понуде, у свему поступају по њој. 

За све додатне информације и појашњења потребно је обратити се наручиоцу благовремено, на 

начин прописан овом конкурсном документацијом. 

Потенцијални понуђачи редовно треба да прате Портал јавних набавки или интернет страницу 

наручиоца, како би благовремено били обавештени о свим евентуалним појашњењима везаним за јавну 

набавку, изменама и допунама конкурсне документације. 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да све измене и 

допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
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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 

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

 

 1) Испуњеност свих обавезних и додатних услова се доказује достављањем ИЗЈАВЕ 

ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и 

то:  

  Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа 

самостално или у заједничкој понуди  или  

 Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа са 

подизвођачем  

 2) Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је 

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

доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање испуњености обавезних 

услова и додатних услова за финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет. Рок за 

достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.  

 3) Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе 

који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

 4) 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.  

 

 Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Машински факултет 

у Нишу 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 и да је документује 

на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ – услуга: Услуге ресторана за 2019. годину, јавна 

набавка број 5-2/19“.  

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: 

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

1. тач. 1) Закона); 

- 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); 

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

- 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); 

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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава и додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 1) Неопходан финансијски капацитет - да је понуђач у претходној пословној години 

(2017.година) остварио приход од пружања услуга који је већи од 1.500.000,00 динара;  
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 2) Неопходан пословни капацитет – да се понуђач има угоститељски објекат на територији 

града Ниша  при чему је удаљен од седишта наручиоца, у улици Александра Медведева 14, највише  

2000 метара за партију 3. За проверу удаљености угоститељског објекта користиће се "Google Maps" 

– путања колима и да је у периоду од претходне три године пре објављивања позива за достављање 

понуда извршио предметну услугу, 

 3) Неопходан технички капацитет - да за извршење услуге ресторана располаже кухињом и 

салом чији је капацитет најмање 300 места (за партију 1),  50 места (за партију 2) и 25 места (за 

партију 3) на територији града Ниша при чему је удаљен од седишта наручиоца, у улици Александра 

Медведева 14, највише  2000 метара за партију 3. За проверу удаљености угоститељског објекта 

користиће се "Google Maps" – путања колима. 

 4) Неопходан кадровски капацитет - да у моменту подношења понуде има у радном односу 

минимум пет запослена лица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне 

набавке (кувари, конобари);  

 Услови које мора да испуни подизвођач: 

Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4.1, тачка 1 до 4), 

док додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава. 

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача: 

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове, а додатне услове за 

финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет испуњавају заједно.  

 

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, којом под пуном материјалном и 

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

и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)  

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. 

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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Напомена:  
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, 

понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 

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

односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

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

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда 

да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 

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

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 

или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 

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

забране обављања одређених послова.  

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

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:...................[навести дозволу за обављање делатности 

која је предмет јавне набвке и назив надлежног органа за издавање дозволе], коју понуђач доставља у 

виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио наручилац, 

потребно је јасно дефинисати које документе понуђач треба да достави како би био у могућности 

да сачини прихватљиву понуду. Члан 77. став 2. Закона, дефинише начин доказивања испуњености 

финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета понуђача. Уколико се наручилац 

определи да финансијски и/или пословни капацитет одреди као додатни услов, тада као одговарајући 

доказ, у складу са чл. 77. ст. 2. тач. 1) Закона, наручилац може одредити извештај о бонитету или 

скоринг издат од надлежног органа (Агенција за привредне регистре издаје извештаје о бонитету и 

скоринг). Такође, наручиоци могу тражити да понуђачи доставе биланс стања са мишљењем 

овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, затим исказ о понуђачевим укупним приходима 

од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на које се уговор о јавној набавци односи, као 

и мишљење или исказ банака или других специјализованих институција. Поред или уместо ових 
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доказа, наручилац има могућност да од понуђача тражи достављање и неких других релевантних 

доказа којима се доказује финансијски и пословни капацитет понуђача. Ове доказе, може тражити 

најдуже за претходне три обрачунске године. У чл. 77. ст. 2. тач. 2) Закона, наведени су докази које 

наручилац може предвидети конкурсном документацијом, а који морају бити примерени предмету 

уговора, количини и намени. Тако Закон као доказе предвиђа: списак најважнијих изведених радова, 

испоручених добара или пружених услуга за период који није дужи од осам година за радове, односно 

пет година за добра и услуге, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца; стручне 

референце, са списком најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга; опис 

понуђачеве техничке опремљености и апаратуре, мера за обезбеђивање квалитета и капацитета за 

истраживање и развој; изјаву о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за 

понуђача, а који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу 

квалитета; узорак, опис или фотографије производа и описа радова или услуга које ће понуђач 

извести односно пружити, а у случају сумње наручилац може да захтева доказ о аутентичности 

узорка, описа или фотографије; декларације о усаглашености, потврде, акредитације и други 

резултати оцењивања усаглашености према стандардима и сродним документима за оцењивање 

усаглашености или било које друго одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност 

понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији.  

Наручилац је дужан да приликом одређивања доказа којима се доказује испуњеност додатних услова, 

води рачуна о трошковима прибављања тих доказа, односно да трошкови прибављања доказа не буду 

несразмерни процењеној вредности јавне набавке.  
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V   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 услуге ресторана за годишње потребе Машинског факултета, број 5-2, 

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то: 

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

-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; 

-Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуде; 

-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); 

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; 

 Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом 

  - да је понуђач у претходној пословној години (2018.година) остварио приход од пружања 

услуга који је већи од 1.500.000,00 динара;  

  - да понуђач има угоститељски објекат на територији града Ниша, при чему је удаљен од 

седишта наручиоца, у улици Александра Медведева 14, највише  2000 метара за партију 3. За проверу 

удаљености угоститељског објекта користиће се "Google Maps" – путања колима. 

 и да је у периоду од претходне три године пре објављивања позива за достављање понуда 

извршио предметну услугу, 

 - да за извршење услуге ресторана располаже кухињом и салом чији је капацитет 

најмање 300 места (за партију 1.) , 50 места (за партију 2.) и 25 места (з партију 3)  

 - да у моменту подношења понуде има у радном односу минимум пет запослена лица 

која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке (кувари, конобари); 

  

 Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све услове из 

тачке 1 до 6, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из 

Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4, а услове из тачке 5. да испуњавају заједно. 

Место:_____________  

                                                                                                         Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, затражи од 

понуђача на увид документа којим доказује да испуњава обавезне и додатне 

услове. 
 

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 __________________________ [навести предмет јавне набавке] број 

_____________[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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; 

Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива 

за подношење понуде; 

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). 

 Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом 

  - да је понуђач у претходној пословној години (2017.година) остварио приход од пружања 

услуга који је већи од 1.500.000,00 динара;  

  - да понуђач има угоститељски објекат на територији града Ниша, при чему је удаљен од 

седишта наручиоца, у улици Александра Медведева 14, највише  2000 метара за партију 3. За проверу 

удаљености угоститељског објекта користиће се "Google Maps" – путања колима. 

 и да је у периоду од претходне три године пре објављивања позива за достављање понуда 

извршио предметну услугу, 

- да за извршење услуге ресторана располаже кухињом и салом чији је капацитет најмање 300 

места (за партију 1.), 50 места (за партију 2.) и 25 места (за партију 3)  

- да у моменту подношења понуде има у радном односу минимум пет запослена лица која раде 

на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке (кувари, конобари); 
  

  

 

Место:_____________                                                                Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

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

 

Напомена: 
Наручилац може у конкурсној документацији захтевати заштиту података које понуђачима 

ставља на располагање, укључујући њихове поизвођаче, уколико конкурсна документација садржи 

такве податке. 

Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 

споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу 

закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона 

којим се уређује тајност података. 

 
17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца Maшински 

факултет, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, електронске поште на e-mail:  

ljiljana.zivkovic@masfak.ni.ac.rs. или факсом на број 018/588-244.], сваког радног дана (понедељак – 

петак), од 8 до 15 часова, 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 5-2/19“  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 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.  
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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. 

 

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

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

неприхватљиву.  

 
19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 
20. 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 о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН). 

  
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. 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци услуге ресторана за годишње потребе Машинског факултета биће 

закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 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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НАПОМЕНА: Попунити онолико образаца понуде за колико партија понуђач подноси понуду 

 

 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од ___________ за јавну набавку услуга ресторана за годишње потребе 

Машинског факултета, број 5-2/19 

 

1)    Партија 1 2) Партија 2                 3) Партија 3 
 

Заокружити број испред партије за коју понуђач подноси понуду 
 

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: 

 

 

 

 

Факс: 

 

 

 

 

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

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

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

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

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ____________________________________ [навести предмет јавне 

набавке] 

 

 

Партија 1-мени 1 (сала са капацитетом од најмање 300 места) 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

 

 

                     Датум                                Понуђач 

     
_____________________________         М. П. ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ____________________________________ [навести предмет јавне 

набавке] 

 

 

Партија 2-мени 2 (сала са капацитетом од најмање 50 места) 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

 

 

                     Датум                                Понуђач 

     
_____________________________         М. П. ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ____________________________________ [навести предмет јавне 

набавке] 

 

 

Партија 3-мени 3 (сала са капацитетом од најмање 25 места) 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

 

 

                     Датум                                Понуђач 

     
_____________________________         М. П. ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Партија 1. МЕНИ ЈЕДАН (сала са капацитетом од најмање 300 места) 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Цене у понуди се дају за тражену грамажу, без обзира на могућу чињеницу да порције  

понуђача имају већу или мању грамажу. Ово је из разлога лакшег упоређивања понуда, а све у 

циљу поштовања начела једнакости понуђача.  

 

 

 

 

 

 

ОКВИРНИ МЕНИ Количина Цена без ПДВ-а 

за дату количину 

Ордевер 200 гр.  

Пита зељаница 200 гр.  

Мешана сезонска салата 150 гр.  

Пуњене печурке 200 гр.  

Урнебес 150 гр.  

Печеница  100 гр.  

Бела вешалица 300 гр.  

Пљескавица мала 150 гр.  

Свињски ражњићи 300 гр.  

Пилећи ражњићи 300 гр.  

Ћевапи  300 гр.  

Гурмански уштипци 200 гр.  

Лепиња 100 гр.  

Виљамовка 0,05 л.  

Виски 0,05 л.  

Пиво домаће 0,5 л.  

Пиво домаће 0,3 л.  

Пиво страно  0,5 л  

Црно вино домаће 1 л.  

Бело вино домаће 1л.  

Црно вино страно 1л.  

Бело вино страно 1л.  

Баклава ком.  

Воћна салата ком.  

Кафа обична ком.  

Укупна цена за дати мени без ПДВ-а 

 

 

Износ ПДВ-а 

 

 

Укупна цена за дати мени са ПДВ-ом 
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Партија 2. МЕНИ ДВА (сала са капацитетом од најмање 50 места) 

 
 

ОКВИРНИ МЕНИ Количина Цена без ПДВ-а 

за дату количину 

Свињска пршута 100 гр  

Говеђа пршута 100 гр  

Кулен 100 гр  

Свињски врат 100 гр  

Свињска печеница 100 гр  

Кришка сир са сремушем 150 гр  

Крављи сир 100 гр  

Качкаваљ 100 гр  

Плави сир 100гр  

Пармезан 100гр  

Гриловани сир у димљеној сланини 150 гр  

Мешана сезонска салата 200 гр  

Свежи купус 200 гр  

Српска салата 200 гр  

Моравска салата 200 гр  

Грчка салата 200 гр  

Таратор салата 200 гр  

Урнебес 200 гр  

Витаминска салата 200 гр  

Цезар салата 200 гр  

Гриловани шампињони 250 гр  

Похован качкаваљ 200 гр  

Пуњени шампињони  200 гр  

Маслине 100 гр  

Рисото са пилетином 300 гр  

Рисото морски плодови 300 гр  

Рисото са печуркама  300 гр  

Свињски филе 300 гр  

Бифтек у сосу са печуркама 300 гр  

Бифтек у бибер сосу 300 гр  

Бечка шницла  400 гр  

Пилетина caprese 400 гр  

Пилећи филе у сосу са печуркама 300 гр  

Гриловани пилећи филе 300 гр  

Јагњетина 1 кг  

Телетина  1 кг  

Помфрит 200 гр  

Крокети од кромпира 200 гр  

Царско вариво 200 гр  

Телећа чорба 250мл  

Пилећа чорба 250мл  
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Говеђа супа са тараном 250 мл  

Лепиња 100 гр  

Аперитив – домаћа ракија 0,03 л  

Аперитив – виски (балантајн или сл.) 0,03 л  

Пиво домаће 0,5 л  

Пиво страно 0,5 л  

Пиво домаће 0,33 л  

Пиво страно 0,33 л  

Црно вино домаће 1 л  

Бело вино домаће 1 л  

Црно вино страно 1 л  

Бело вино страно 1 л  

Црно вино домаће 0,7 л  

Бело вино домаће 0,7 л  

Газирана вода  1л  

Негазирана вода 1л  

Газирани сок (кока кола, фанта или сл) 1 л  

Негазирани сок 1 л  

Кафа домаћа Ком  

Кафа еспресо Ком  

Нескафа Ком  

Туфахија Ком  

Палачинка са медом и орасима Ком  

Палачинка са еурокремом Ком  

Cream brulee 150 гр  

Panna cotta 200 гр  

Укупна цена за дати мени без ПДВ-а 

 

 

 

Износ ПДВ-а 

 

 

 

Укупна цена за дати мени са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

Напомена: Цене у понуди се дају за тражену грамажу, без обзира на могућу чињеницу да порције  

понуђача имају већу или мању грамажу. Ово је из разлога лакшег упоређивања понуда, а све у 

циљу поштовања начела једнакости понуђача.  
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Партија 3. МЕНИ ТРИ (сала са капацитетом од најмање 25 места) 

 
 

ОКВИРНИ МЕНИ Количина Цена без ПДВ-а 

за дату количину 

Српска салата 200 гр.  

Моравска салата 200 гр.  

Шопска салата 200 гр.  

Парадајз 200 гр.  

Краставац 200 гр.  

Печена паприка у уљу ком.  

Печена љута паприка у уљу ком.  

Свежи купус 200 гр.  

Кисели купус 200 гр.  

Туршија 200 гр.  

Љутеница 200 гр.  

Трљаница 200 гр.  

Урнебес 200 гр.  

Крављи сир 200 гр.  

Качкаваљ 200 гр.  

Паприка са сиром 200 гр.  

Пихтије 200 гр.  

Поховани качкаваљ 200 гр.  

Печурке на жару 200 гр.  

Кавурма 200 гр.  

Пљескавица  200 гр.  

Пуњена пљескавица 250 гр.  

Ћевапи  300 гр.  

Уштипци  500 гр.  

Димљена вешалица 300 гр.  

Бела вешалица 300 гр.  

Пуњена вешалица 300 гр.  

Свињски ражњић 300 гр.  

Свињски врат 300 гр.  

Пилеће бело месо/филе 300 гр.  

Пилећи батак 300 гр.  

Пилећи ражњић 300 гр.  

Пилећа џигерица у сланини 300 гр.  

Роштиљска кобасица 300 гр.  

Свињска буткица 300 гр.  

Телећи репови 300 гр.  

Мућкалица 300 гр.  

Аперитив – домаћа ракија 0,03 л.  

Аперитив – виски (балантајн или сл.) 0,03 л.  

Пиво домаће 0,5 л.  
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Пиво страно 0,5 л  

Пиво домаће 0,33 л.  

Пиво страно 0,33 л.  

Црно вино домаће 1 л.  

Бело вино домаће 1л.  

Црно вино страно 1л.  

Бело вино страно 1л.  

Газирана вода  1л.  

Негазирана вода 1л.  

Газирани сок (кока кола, фанта или сл) 1 л.  

Негазирани сок 1 л.  

Кафа домаћа ком.  

Кафа еспресо ком.  

Нескафа ком.  

Баклава ком.  

Тулумба ком.  

Туфахија ком.  

Палачинка са медом и орасима ком.  

Палачинка са еурокремом ком.  

Еклер ком.  

Орасница ком.  

Укупна цена за дати мени без ПДВ-а 

 

 

 

Износ ПДВ-а 

 

 

 

Укупна цена за дати мени са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Цене у понуди се дају за тражену грамажу, без обзира на могућу чињеницу да порције  

понуђача имају већу или мању грамажу. Ово је из разлога лакшег упоређивања понуда, а све у 

циљу поштовања начела једнакости понуђача.  
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                                                VII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1 

 

 
1. Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa 14, тeкући рaчун брoј 840-

1745660-81, oтвoрeн кoд Упрaвe зa јaвнa плaћaњa Филијaлa Ниш, мaтични брoј 07174713, пoрeски 

идeнтификaциoни брoј 100662813, кoгa зaступa дeкaн проф. др Ненад Т. Павловић, кao нaручилaц (у дaљeм 

тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe, 

и 

2. ____________________________________________________ из __________________________ ул. 

_______________________________ бр. _______, тeкући рaчун брoј _______________________, oтвoрeн кoд 

________________________________, мaтични брoј ________________________, пoрeски идeнтификaциoни 

брoј ________________, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник) ___________________________, кao извршилац (у 

дaљeм тeксту: Извршилац), с другe стрaнe, зaкључују  

 

У  Г  O  В  O  Р 

O НАБАВЦИ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

                         Партија 1 – МЕНИ 1 (сала са капацитетом од најмање 300 места) 

  

Члaн 1. 

 

 Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују: 

 - дa јe нaручилaц, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге ресторана за годишње 

потребе Машинског факултета , спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 612-5-2/2019; 

 - дa јe извршилац _______ 2019. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј ___________ oд _______ 2019. 

гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa; 

 - дa пoнудa извршиоца у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe, 

кoјe сe нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa; 

 - дa јe наручилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), нa oснoву извршиочеве пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са 

предлогом одлуке о избору најповољније понуде, бр. 612- _______________/19 oд ____________ 2019. 

гoдинe, изaбрao прoдaвцa зa вршење предметних услуга. 
 

Предмет овог уговора су услуге ресторана за потребе Машинског факултета, у свему према понуди 

Извршиоца која је заведена под бројем_______________, од______________ године. 
 

 

Члан 2. 

 

 Цена за оквирни мени одређена је у понуди Извршиоца из претходног става, која чини састави део  

уговора.  

 Уколико Наручилац наручује храну која није наведена у оквирном менију, плаћање ће се извршити 

према  ценовнику Извршиоца који је важећи на дан извршења услуге. 

 У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност. 

 

Члан 3. 

 Овим уговором Извршилац се обавезује да Наручиоцу пружа услуге које су предмет набавке, а 

према условима из прихваћене понуде. 
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 Пружање услуга обављаће се у угоститељском објекту на адреси Извршиоца. 
 

Члан 4. 

 
 На име пружених услуга, Наручилац се обавезује да Извршиоцу плаћа обавезу по рачунима, 

добијеним након извршене појединачне услуге, и то максимално до укупне вредности одређене за ове 

намене.  

 Рок за измирење обавеза је__________ дана од дана пријема рачуна. 

 Уколико Наручилац не измири обавезе у предвиђеном року, дужан је да Извршиоцу за сваки дан 

закашњења плати законску затезну камату.  
 

Члан 5. 

 
 Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број  гостију који ће 

одређивати Наручилац.     

 Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка извршења услуге, а у 

изузетним случајевима на дан извршења услуге. 

  Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми, укључујући и e-

mail, или телефоном.  

 

Члан 6. 

 

 Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне 

стране и закључује се на период од 12 месеци. 

 Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. 

овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о чему Наручилац обавештава Извршиоца. 

 Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом Наручиоца за 2019. 

годину.  

 Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених 

апропријација за ту намену, а у складу са Финансијским планом. 

 За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација ће зависити од 

обезбеђења средстава у финансијском плану Наручиоца за 2020. годину.  

 У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Наручиоца.  

 Почетак извршења услуге биће прецизиран  у обавештењу  Наручиоца. 

  

Члан 7. 

 Наручилац задржава право да једнострасно раскине Уговор ако Извршилац не пружа услуге по 

ценама, врсти и роковима предвиђеним овим уговором, као и у случају неоправданог или нереалног 

повећања цена од стране Извршиоца и немогућности да у одређеном периоду изврши дату услугу. 

 Наручилац задржава право и да једнострасно раскине Уговор  у случају да Извршилац и после 

две писмене опомене не уважи рекламацију Наручиоца која се односи на рачун, хигијенске услове и 

непрофесионалност особља. 

 

Члан 8. 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану из овог уговора решавају 

споразумно, а уколико то није могуће, решаваће их надлежни суд у Нишу. 

 За одредбе које нису регулисане овим уговором примењује се Закон о облигационим односима.     
 

 

Члан 9. 

 Измене и допуне овог уговора важе само кад се дају у писаној форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 
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Члан 10. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по два примерка.  
 

 

 
 

 

 

Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2019. гoдинe. 

 

 

 

 

            ИЗВРШИЛАЦ               НАРУЧИЛАЦ 

              _______________________                     _______________________ 

           (Пeчaт и пoтпис)             (Пeчaт и пoтпис) 
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                                           VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2 

 

 
1. Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa 14, тeкући рaчун брoј 840-

1745660-81, oтвoрeн кoд Упрaвe зa јaвнa плaћaњa Филијaлa Ниш, мaтични брoј 07174713, пoрeски 

идeнтификaциoни брoј 100662813, кoгa зaступa дeкaн проф. др Ненад Т. Павловић, кao нaручилaц (у дaљeм 

тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe, 

и 

2. ____________________________________________________ из __________________________ ул. 

_______________________________ бр. _______, тeкући рaчун брoј _______________________, oтвoрeн кoд 

________________________________, мaтични брoј ________________________, пoрeски идeнтификaциoни 

брoј ________________, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник) ___________________________, кao извршилац (у 

дaљeм тeксту: Извршилац), с другe стрaнe, зaкључују  

 

У  Г  O  В  O  Р 

O НАБАВЦИ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Партија 2 – МЕНИ 2 (сала са капацитетом од најмање 50 места) 

  

Члaн 1. 

 

  Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују: 

 - дa јe нaручилaц, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге ресторана за годишње 

потребе Машинског факултета , спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 612-5-2/2019; 

 - дa јe извршилац _______ 2019. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј ___________ oд _______ 2019. 

гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa; 

 - дa пoнудa извршиоца у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe, 

кoјe сe нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa; 

 - дa јe наручилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), нa oснoву извршиочеве пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са 

предлогом одлуке о избору најповољније понуде, бр. 612- _______________/19 oд ____________ 2019. 

гoдинe, изaбрao прoдaвцa зa вршење предметних услуга. 
 

Предмет овог уговора су услуге ресторана за потребе Машинског факултета, у свему према понуди 

Извршиоца која је заведена под бројем_______________, од______________ године. 
 

 

Члан 2. 

 

 Цена за оквирни мени одређена је у понуди Извршиоца из претходног става, која чини састави део  

уговора.  

 Уколико Наручилац наручује храну која није наведена у оквирном менију, плаћање ће се извршити 

према  ценовнику Извршиоца који је важећи на дан извршења услуге. 

 У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност. 

 

 

Члан 3. 
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 Овим уговором Извршилац се обавезује да Наручиоцу пружа услуге које су предмет набавке, а 

према условима из прихваћене понуде. 

 Пружање услуга обављаће се у угоститељском објекту на адреси Извршиоца. 

 

Члан 4. 

 
 На име пружених услуга, Наручилац се обавезује да Извршиоцу плаћа обавезу по рачунима, 

добијеним након извршене појединачне услуге, и то максимално до укупне вредности одређене за ове 

намене.  

 Рок за измирење обавеза је__________ дана од дана пријема рачуна. 

 Уколико Наручилац не измири обавезе у предвиђеном року, дужан је да Извршиоцу за сваки дан 

закашњења плати законску затезну камату.  

 

Члан 5. 

 
 Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број  гостију који ће 

одређивати Наручилац.     

 Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка извршења услуге, а у 

изузетним случајевима на дан извршења услуге. 

  Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми, укључујући и e-

mail, или телефоном.  

 

Члан 6. 

 

 Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне 

стране и закључује се на период од 12 месеци. 

 Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. 

овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о чему Наручилац обавештава Извршиоца. 

 Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом Наручиоца за 2019. 

годину.  

 Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених 

апропријација за ту намену, а у складу са Финансијским планом. 

 За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација ће зависити од 

обезбеђења средстава у финансијском плану Наручиоца за 2020. годину.  

 У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Наручиоца.  

 Почетак извршења услуге биће прецизиран  у обавештењу  Наручиоца. 

  

Члан 7. 

 

 Наручилац задржава право да једнострасно раскине Уговор ако Извршилац не пружа услуге по 

ценама, врсти и роковима предвиђеним овим уговором, као и у случају неоправданог или нереалног 

повећања цена од стране Извршиоца и немогућности да у одређеном периоду изврши дату услугу. 

 Наручилац задржава право и да једнострасно раскине Уговор  у случају да Извршилац и после 

две писмене опомене не уважи рекламацију Наручиоца која се односи на рачун, хигијенске услове и 

непрофесионалност особља. 

 

 

Члан 8. 

 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану из овог уговора решавају 

споразумно, а уколико то није могуће, решаваће их надлежни суд у Нишу. 
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 За одредбе које нису регулисане овим уговором примењује се Закон о облигационим односима.     
 

 

Члан 9. 

 

 Измене и допуне овог уговора важе само кад се дају у писаној форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 

 

Члан 10. 

 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по два примерка.  
 
 

 

 
 

 

Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2019. гoдинe. 

 

 

 

 

            ИЗВРШИЛАЦ               НАРУЧИЛАЦ 

              _______________________                     _______________________ 

           (Пeчaт и пoтпис)             (Пeчaт и пoтпис) 
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                                              IX МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 3 

 

1. Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa 14, тeкући рaчун брoј 

840-1745660-81, oтвoрeн кoд Упрaвe зa јaвнa плaћaњa Филијaлa Ниш, мaтични брoј 07174713, 

пoрeски идeнтификaциoни брoј 100662813, кoгa зaступa дeкaн проф. др Ненад Т. Павловић, кao 

нaручилaц (у дaљeм тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe, 

и 

2. ____________________________________________________ из __________________________ 

ул. _______________________________ бр. _______, тeкући рaчун брoј _______________________, 

oтвoрeн кoд ________________________________, мaтични брoј ________________________, 

пoрeски идeнтификaциoни брoј ________________, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник) 

___________________________, кao извршилац (у дaљeм тeксту: Извршилац), с другe стрaнe, 

зaкључују  

 

У  Г  O  В  O  Р 

O НАБАВЦИ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Партија 3 – МЕНИ 3 (сала са капацитетом од најмање 25 места) 

 

Члaн 1. 

 

 Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују: 

 - дa јe нaручилaц, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге ресторана за годишње 

потребе Машинског факултета , спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 612-5-2/2019; 

 - дa јe извршилац _______ 2019. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј ___________ oд _______ 2019. 

гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa; 

 - дa пoнудa извршиоца у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe, 

кoјe сe нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa; 

 - дa јe наручилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), нa oснoву извршиочеве пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са 

предлогом одлуке о избору најповољније понуде, бр. 612- _______________/19 oд ____________ 2019. 

гoдинe, изaбрao прoдaвцa зa вршење предметних услуга. 

 

Предмет овог уговора су услуге ресторана за потребе Машинског факултета, у свему према понуди 

Извршиоца која је заведена под бројем_______________, од______________ године. 

 

 

Члан 2. 

 

 Цена за оквирни мени одређена је у понуди Извршиоца из претходног става, која чини састави 

део  уговора.  

 Уколико Наручилац наручује храну која није наведена у оквирном менију, плаћање ће се 

извршити према  ценовнику Извршиоца који је важећи на дан извршења услуге. 

 У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност. 
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Члан 3. 

 

 Овим уговором Извршилац се обавезује да Наручиоцу пружа услуге које су предмет набавке, а 

према условима из прихваћене понуде. 

 Пружање услуга обављаће се у угоститељском објекту на адреси Извршиоца. 

 

Члан 4. 

 

 На име пружених услуга, Наручилац се обавезује да Извршиоцу плаћа обавезу по рачунима, 

добијеним након извршене појединачне услуге, и то максимално до укупне вредности одређене за ове 

намене.  

 Рок за измирење обавеза је__________ дана од дана пријема рачуна. 

 Уколико Наручилац не измири обавезе у предвиђеном року, дужан је да Извршиоцу за сваки 

дан закашњења плати законску затезну камату.  

 

Члан 5. 

 

 Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број  гостију који ће 

одређивати Наручилац.     

 Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка извршења услуге, а 

у изузетним случајевима на дан извршења услуге. 

  Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми, укључујући 

и e-mail, или телефоном.  

 

Члан 6. 

 

 Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне 

стране и закључује се на период од 12 месеци. 

 Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. 

овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о чему Наручилац обавештава Извршиоца. 

 Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом Наручиоца за 2019. 

годину.  

 Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених 

апропријација за ту намену, а у складу са Финансијским планом. 

 За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација ће зависити од 

обезбеђења средстава у финансијском плану Наручиоца за 2020. годину.  

 У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Наручиоца.  

 Почетак извршења услуге биће прецизиран  у обавештењу  Наручиоца. 

  

Члан 7. 

 

 Наручилац задржава право да једнострасно раскине Уговор ако Извршилац не пружа услуге по 

ценама, врсти и роковима предвиђеним овим уговором, као и у случају неоправданог или нереалног 

повећања цена од стране Извршиоца и немогућности да у одређеном периоду изврши дату услугу. 

 Наручилац задржава право и да једнострасно раскине Уговор  у случају да Извршилац и после 

две писмене опомене не уважи рекламацију Наручиоца која се односи на рачун, хигијенске услове и 

непрофесионалност особља. 
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Члан 8. 

 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану из овог уговора решавају 

споразумно, а уколико то није могуће, решаваће их надлежни суд у Нишу. 

 За одредбе које нису регулисане овим уговором примењује се Закон о облигационим односима.     

 

 

Члан 9. 

 

 Измене и допуне овог уговора важе само кад се дају у писаној форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 

 

Члан 10. 

 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по два примерка.  

 

 

 

 

 

 

                               Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2019. гoдинe. 

 

 

 

 

            ИЗВРШИЛАЦ               НАРУЧИЛАЦ 

              _______________________                     _______________________ 

           (Пeчaт и пoтпис)                       (Пeчaт и пoтпис) 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________________ [навести назив 

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

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

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

накнаду трошкова. 

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

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

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

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

 

               Датум:                  М.П.        Потпис понуђача 
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XI  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 __________________________________________[навести предмет јавне набавке], бр 

__________ [навести редни број јавне набавкe], 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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XII ОВЛАШЋЕЊЕ  ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧA 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

                                        (име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________, 

 

 

бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у име 

 

 _________________________________________________________________________________ 

                                                            (назив понуђача)

  

из_________________, може да учествује у поступку јавнe набавкe мале вредности – 

набавке услуге ресторана за годишње потребе Машинског факултета, коју је покренуо Машински 

факултет из Ниша. 

 

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања 

понуда. Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке и 

у друге сврхе се не може користити. 

 

                       Дана ________. 2019. године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

М.П.                ___________________  

               (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се  

определи да Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 

 


