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На пснпву шл. 36. ст. 1. таш. 3) и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закпн), шл. 5. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 1.1.3-1./2020 брпј 1384. пд 

11.03.2020.гпд. и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку 1.1.3-1./2020 брпј 1385/2020. пд 
11.03.2020., припремљена је: 

 
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

у прегпварачкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда за јавну 
набавку – хлеба, пецива и смрзнутпг пецива  

ЈН бр. 1.1.3-1./2020 
 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Ппщти ппдаци п јавнпј набавци  

II Ппдаци п предмету јавне набавке  

 
 
 
 

III 

Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и ппис 
дпбара, радпва или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и 
пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк изврщеоа, местп 
изврщеоа или испoруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и 
сл. 

 

 
IV 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. 
Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

 

V 
Елементи угпвпра п кпјима ће се прегпварати и нашин 
прегпвараоа 

 

VI Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду  

Образац 1 Пбразац ппнуде  

Образац 2 Пбразац структуре ценe са упутствпм какп да се пппуни  

Образац 3 Пбразац трпщкпва припреме ппнуде  

Образац 4 Пбразац изјаве п независнпј ппнуди  

Образац 5 
Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних услпва за 
ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. Закпна 

 

Образац 5а 
Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти пбавезних услпва 
за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. Закпна 

 

Образац 6 
Изјава ппнуђаша п дпстављаоу средства финансијскпг 
пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое угпвпра 
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 I   ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ И ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Ппдаци п наручипцу 
Назив наручипца: Герпнтплпщки центар Крагујевац 
Адреса наручипца: Крагујевац, Краља Милана IV-пг брпј 90. 
Интернет страница наручипца:  gc.bemus@gmail.com 
 
Врста ппступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда, у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.  
Пснпв за примену прегпварашкпг ппступка са пбјављиваоем ппзива за ппднпщеое ппнуда: шлан 
36.став 2, ташка 3). 
 

Наручилац мпже спрпвпдити прегпварачки ппступак без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое 
ппнуда акп збпг изузетне хитнпсти прпузрпкпване ванредним пкплнпстима или непредвиђеним 
дпгађајима, чије наступаое ни у кпм случају не зависи пд впље наручипца, наручилац није мпгап 
да ппступи у рпкпвима пдређеним за птвпрени или рестриктивни ппступак. Окплнпсти кпје 
пправдавају хитнпст не мпгу бити у билп каквпј вези са наручипцем. 

 
Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.3-1./2020 jе набавка дпбара – хлеб и пекарски прпизвпди. 
 
Пзнака и назив из ппштег речника набавки  
15811100 – Хлеб, 15812000 – Пекарски прпизвпди 
 
Прпцеоена вреднпст набавке: 100.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Партије: Набавка није пбликпвана пп партијама 
 
Кпнтакт (лице или служба)  
Лице за кпнтакт: Ранкп Раткпвић, службеник за јавне набавке 
 
Е-mail адреса наручипца :   gc.bemus@gmail.com 
 

 

 
 
 

mailto:%20gc.bemus@gmail.com
mailto:%20gc.bemus@gmail.com
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ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ 

 
 
Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати стандардима прихваћеним у 

Републици Србији и Еврппскпј Унији, захтевима Нарушипца и важећим стандардима квалитета кпји 
пдгпварају прпписима п прпизвпдои и прпмету живптних намирница и мпрају бити хигијенски и 
бактериплпщки исправна. Рпк важеоа (трајаоа) дпбара мпра бити назнашен на пакпваоу или 
дпкументу кпји се дпставља уз дпбра приликпм исппруке и тп на нашин предвиђен кпнкурснпм 
дпкументацијпм. 
 Ппнуђаш је у пбавези да исппруку дпбара врщи сукцесивнп, а све према динамици и 
кплишини кпју пдреди нарушилац, без пбзира да ли је радни или нерадни дан, ппщтујући време 
исппруке. 

Пвлащћенп лице Нарушипца сашиоава захтев за исппрукпм дпбара (требпваое), на 
седмишнпм нивпу, и исти дпставља Ппнуђашу најкасније дп петка, за следећу седмицу (е-mail, 
факс), псим када је у питаоу хлеб, где ће нарушиваое дпбара Нарушилац врщити на дневнпм 
нивпу. У захтеву за исппрукпм дпбара (требпваое) нарушилац ппсебнп за сваки дан у седмици, 
исказује назив и пптребну кплишину артикла кпји је пптребнп исппрушити у магацин нарушипца кап 
и захтевану сатницу исппруке, у складу са наведеним пквирним временима исппруке датим у 
кпнкурснпј дпкументацији. 

Нарушилац задржава правп врщеоа кпрекција у ппгледу захтева за исппрукпм 
(требпваоем) дпбара, и тп најкасније у рпку пд 24 сата пре планиране исппруке.  

Нарушилац пставља мпгућнпст за пптребпм хитне (изненадне) исппруке, кпју је ппнуђаш 
дужан да изврщи у рпку не дужем пд пет сати пд пријема захтева. Лице задуженп пд стране 
нарушипца, захтев за хитнпм исппрукпм упутиће телефпнпм, с тим да ће истпвременп упутити и 
писменп требпваое путем факса или е-mаil-а у кпјпј ће нагласити да је у питаоу хитна исппрука. 

Ппнуђаш је дужан да превпз дпбара врщи наменским впзилима за врсту артикала кпја шине 
предмет набавке и када је пптребнп са уграђеним уређајем за пдржаваое адекватних 
температура. 

Дпбра кпја су предмет исппруке мпрају бити упакпвана у пригиналнпј прпизвпђашкпј 
амбалажи (или ринфузнп пакпваое за впће и ппврће) при шему трансппртна пакпваоа треба да 
буду затвпрена такп да пбезбеђују прпизвпд пд загађеоа, расипаоа, квара и других прпмена. 
Амбалажа мпра пдгпварати технплпщким захтевима за прехрамбене прпизвпде. 

Тпм приликпм Ппнуђаши су пбавезни да ппщтују време и нашин исппруке кпји су 
дефинисани кпнкурснпм дпкументацијпм, кап и Закпн п безбеднпсти хране „Сл.Гласник РС“ бр. 

р.б. Назив прпизвпда Ј.м 
Планиране 
кплишине 

1. 2. 3. 4. 

1. Хлеб, тип 850.,  векна од 500 гр 
 

Ком 

3200 

2. Ражано мешани хлеб, векна од 400 гр, сечен, пакован у ПВЦ кесама. Ком 
600 

3. Коре за гибаницу, Паковање 500 гр, по димензијама наручиоца (20-25 

кора).  

Килограм 

128 

4. 
Лепиња, 120 г 

 

Ком 

10 

5. Пшенично брашно, Бело, тип 500,  Паковање од 25 кг.    Kилограм 
600 
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41/09 и Правилник п ппщтим и ппсебним услпвима хигијене хране у билп кпјпј фази прпизвпдое, 
прераде и прпмета „Сл.Гласник РС“ бр. 72/2010. 

Исппрука дпбара врщи се у магацину нарушипца Дпм ушеника средоих щкпла „Јелица 
Милпванпвић“ у Бепграду, улица Крунска 5а (улаз из Лазаревићеве). 

Пбавезна је декларација на српскпм језику, кап и пптврда п здравственпј исправнпсти 
дпбара, шиме се пптврђује да су исппрушена дпбра у складу са Правилникпм п декларисаоу, 
пзнашаваоу и рекламираоу хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 101/2013). Ппнуђаш пдгпвара 
Нарушипцу за квалитет дпбара у рпку упптребе наведенпг на декларацији прпизвпда, кпји не мпже 
бити краћи пд две трећине укупнпг рпка упптребе, у пднпсу на датум пакпваоа прпизвпда. 
  Ппнуђаш је дужан да исппруши нарушипцу пну кплишину намирница кпју нарушилац жели и 
дужан је да је ташнп измери. Нуђеое веће или маое кплишине пд тражене дплази у пбзир самп 
акп за тп ппстпје пправдани разлпзи и тп акп се Нарушилац са тим сагласи.  
 Нарушилац и Ппнуђаш ће приликпм исппруке и преузимаоа дпбара записнишки 
кпнстатпвати евентуалне недпстатке. У слушају записнишки утврђених недпстатака у квалитету, 
квантитету и пшигледних грещака исппрушених дпбара, Ппнуђаш мпра исте птклпнити истпг дана пп 
сашиоаваоу Записника п рекламацији.  

 
 

IV   УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА 
 

У ппступку предметне јавне набавке ппнуђаш мпра да дпкаже да испуоава пбавезне услпве за 
ушещће, дефинисане шл. 75. ЗЈН, а испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку 
предметне јавне набавке, дпказује на нашин дефинисан у следећпј табели, и тп: 

Р.бр ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

 
 

1. 

Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, 
пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. кпнкурсне 

дпкументације), кпјпм ппнуђаш ппд пунпм 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу 
пптврђује да испуоава услпве за ушещће у 

ппступку јавне набавке из шл. 75. ст. 1. таш. 1) 
дп 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане пвпм 

кпнкурснпм дпкументацијпм 
 

 

2. 

Да пн и оегпв закпнски заступник није 
псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирип дпспеле ппрезе, 
дппринпсе и друге јавне дажбине у 
складу са прпписима Републике Србије 
или стране државе када има седищте на 
оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 
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ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКПНА 
 

Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке мпра испунити дпдатне услпве за 
ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, а испуоенпст 
дпдатних услпва за све партије ппнуђаш дпказује на нашин дефинисан у наставку, и тп: 

4. 

Да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе 
из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у 
време ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дпзвплу надлежнпг 
пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) ЗЈН 

Пдгпварајуће Рещеое (или пптврда) 
Министарства ппљппривреде и защтите 
живптне средине, у виду непверене кппије. 

Р.бр ДПДАТНИ УСЛПВИ 
НАЧИН ДПКАЗИВАОА  

Дпстављаоем дпказа уз ппнуду 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

1. 
 

да ппнуђаш није бип неликвидан у 
перипду пд 1 гпдине пре пбјављиваоа 
ппзива за ппднпщеое ппнуда на 
Ппрталу ЈН 

Пптврда Нарпдне банке Србије п брпју дана 
неликвиднпсти за наведени перипд 

2. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ  

1. 

да ппнуђаш распплаже са минимум два 
теретна впзила, пд кпјих је једнп впзилп 
са уграђенпм термпизплаципнпм 
кпмпрпм (термп-кинг впзилп)  

1. пшитане важеће сапбраћајне дпзвпле и 
пдщтампане слике регистраципних 
налепница из кпјих се види регистраципни 
брпј впзила и датум истека важеоа 
регистрације  
2.  фптпграфије впзила или други 
пдгпварајући дпказ, из кпг се мпже утврдити 
да теретнп впзилп има уграђену 
термпизплаципну кпмпру 

2. 
да ппнуђаш ппседује сертификат: НАССР 
или ISO 22000  

фптпкппија важећег Сертификата НАССР или  
ISO 22000 

3. 
ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНПСТ 

НАМИРНИЦА 
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1. 
Да ппнуђаш има пбезбеђену кпнтрплу 
здравствене исправнпсти намирница  

Важећи угпвпр са пвлащћенпм институцијпм 
за испитиваое здравствене исправнпсти 

намирница 

2. 
Да ппнуђаш ппседује декларације за све 
захтеване ппзиције у пквиру партије за 
кпју ппднпси ппнуду 

Пригинал или кппије декларација ппнуђених 
прпизвпда кпји ће се исппрушивати за време 

трајаоа угпвпра  
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УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ПБАВЕЗНИХ И ДПДАТНИХ УСЛПВА 

 
 Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, наведених у 
табели пбавезних услпва ппд редним брпјем 1., 2., 3. и 4., у складу са шл.77.ст.4.ЗЈН, ппнуђаш 
дпказује дпстављаоем Изјаве (Образац 5. кпнкурсне дпкументације), кпјпм ппд пунпм 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку 
јавне набавке из шл. 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) и шл. 75. ст.2. 
  Испуоенпст пбавезнпг услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке из шл. 75. ст.1. 
таш.5) ЗЈН, наведенпг ппд редним брпјем 5. у табели пбавезних услпва, ппнуђаш дпказује 
дпстављаоем Рещеоа (или пптврде) Министарства ппљппривреде и защтите живптне средине 
(ранији назив: Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде), у виду непверене 
кппије. 
 Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, наведених у 
табели дпдатних услпва и дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, Ппнуђаши дпказују 
дпстављаоем захтеваних дпказа уз ппнуду. 
 Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, 
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У тпм слушају 
ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави изјаву ппдизвпђаша (Образац 5а. пве кпнкурсне 
дпкументације), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм и услпв из 
шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша. 
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да 
испуни пбавезне услпве из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају заједнп, 
псим услпва за кпје је неппхпднп прилпжити дпказ. У тпм слушају Изјава (Образац 5. пве кпнкурсне 
дпкументације), мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе 
ппнуђаша и пверена пешатпм, а наведени дпкументи прилпжени уз ппнуду. Услпв из шлана 75. став 
1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое 
дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 
 

 Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, 
а акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави 
на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву. 
 

Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци 
кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни.  

Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент.  

Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, 
уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу 
пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним 
прганпм те државе.  

Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су 
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издате пд стране надлежних 
пргана те државе.  

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у 
вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, 
пднпснп закљушеоа и тпкпм важеоа угпвпра, и да је дпкументује на прпписани нашин. 
 

 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
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1) Чл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 1. наведен у табели пбавезних 
услпва – Дпказ:  
Правна лица: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг привреднпг суда;  
Предузетници: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из 
пдгпварајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 2. наведен у табели пбавезних 
услпва – Дпказ: 
Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем ппдрушју 
се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг 
правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре. Наппмена: Укпликп увереое Пснпвнпг суда не пбухвата ппдатке из 
казнене евиденције за кривишна дела кпја су у надлежнпсти редпвнпг кривишнпг пдељеоа Вищег 
суда, пптребнп је ппред увереоа Пснпвнпг суда дпставити И УВЕРЕОЕ ВИШЕГ СУДА на шијем 
ппдрушју је седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг 
правнпг лица, кпјпм се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив 
привреде и кривишнп делп примаоа мита; 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за 
прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп 
за некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп 
увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша 
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела 
прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да 
дпстави дпказ за свакпг пд оих.  
Предузетници и физичка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне 
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре 
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 
Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 3. наведен у табели пбавезних 
услпва  - Дпказ:  
Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 
увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда или пптврду надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази у ппступку 
приватизације.  
Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

4) Чл.75. ст. 2. ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 4. наведен у табели пбавезних услпва 
  - Дпказ:  
Пптписана изјава ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је Ппнуђаш ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде за предметну јавну набавку (Образац 5) 
 5)   Чл. 75. ст. 1. таш. 5) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 5. наведен у табели пбавезних 
услпва  - Дпказ:  
а) Пптврда Министарства ппљппривреде и защтите живптне средине да је ппнуђаш уписан у 
Централни регистар пбјеката или пдгпварајући дпказ Министарства ппљппривреде и защтите 
живптне средине да је ппднеп пријаву за упис у Централни регистар пбјеката, а све у складу са шл. 
15. Закпна п безбеднпсти хране (дпказ се пднпси на ппнуђаша кпји пбавља делатнпст прпизвпдое 
и/или прпмета прпизвпдима биљнпг/мещпвитпг ппрекла). 
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б) Пптврда да је кап привредни субјекат уписан у Централни регистар Министарства 
ппљппривреде и защтите живптне средине, издату пд стране Министарства ппљппривреде и 
защтите живптне средине. 
в) Ппнуђаш кпји нуди прпизвпде биљнпг/мещпвитпг ппрекла кпји су предмет наведених партија, а 
не ппседује пбјекте, пбавезан је да дпстави важећи Угпвпр п ппслпвнпј сарадои са прпизвпђашем 
или привредним субјектпм кпји пбавља делатнпст прпизвпдое и прпмета прпизвпдима 
биљнпг/мещпвитпг ппрекла.  
Наведени дпказ пптребнп је дпставити и за ппдизвпђаша, укпликп се исти ангажује у предметнпј набавци кап субјекат у 
ппслпваоу хранпм. У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, пбавеза је свакпг шлана групе ппнуђаша да ппседује 
наведени дпказ, укпликп је шлан групе ангажпван у заједнишкпј ппнуди кап субјекат у ппслпваоу хранпм.  

 

 

 
 

V  ЕЛЕМЕНТИ УГПВПРА П КПЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГПВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГПВАРАОА 
 
Предмет прегпвараоа је укупна ппнуђена цена.  
Ппступку прегпвараоа ће се приступити неппсреднп накпн птвараоа ппнуда са свим ппнуђашима 
кпји су дпставили ппнуду.  
Прегпвараое ће се врщити у једнпм кпраку, када ће ппнуђаши кпји ушествују у ппступку 
прегпвараоа дати свпју кпнашну цену.  
Представник ппнуђаша кпји је ппднеп ппнуду, пре ппшетка ппступка, мпра предати кпмисији 
ппсебнп писанп пвлащћеое за присуствп у ппступку птвараоа ппнуда и пвлащћеое за 
прегпвараое, пверенп и пптписанп пд стране закпнкскпг заступника ппнуђаша. 
Акп пвлащћени представник ппнуђаша не присуствује прегпварашкпм ппступку сматраће се 
оегпвпм кпнашнпм ценпм пна цена кпја је наведена у дпстављенпј ппнуди.  
У ппступку прегпвараоа не мпже се ппнудити вища цена пд цене исказане у дпстављенпј ппнуди.   
Нарушилац је дужан да у прегпварашкпм ппступку пбезбеди да угпвпрена цена не буде већа пд 
уппредиве тржищне цене и да са дужнпм пажопм прпверава квалитет предмета набавке. 
 
 
 

VI  УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Пбразац ппнуде треба пппунити шиткп, щтампаним слпвима, на српскпм језику, траженим 
ппдацима пп наведеним рубрикама какп је датп у прилпженим пбрасцима. Укпликп је пдређени 
дпкумент на странпм језику, ппнуђаш је дужан да ппред дпкумента на странпм језику дпстави и 
превпд тпг дпкумента на српски језик пверен пд стране судскпг тумаша. 
 
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти, затвпрену на 
нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.  

На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради 

п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: Герпнтплпщки центар Крагујевац, Краља Милана IV-пг бр.90, 

са назнакпм:  ,,Ппнуда за јавну набавку дпбра –  хлеб и пекарски прпизвпди, ЈН бр. 1.1.3-1./2020- 
НЕ ПТВАРАТИ”.  

Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп  
16.03.2020.гпд. дп 09:00 шаспва.  

Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти у кпјпј се ппнуда налази, 
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. 
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Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема 
ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.  

Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја 
је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 
неблагпвременпм. 
   Ппнуда мпра да садржи: 

 Пбразац ппнуде (Пбразац 1);  

 Пбразац структуре ппнуђене цене (Пбразац пд 2); 

 Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац 3); 

 Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 4); 

 Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. 
и (Пбразац 5); 

 Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 
75. (Пбразац 5а), укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем; 

 Менишнп пвлащћеое (Пбразац 6); 

 Изјава Ппнуђаша п дпстављаоу средства финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое 
ппсла (Пбразац 7); 

 Дпказе за испуоеое дпдатних услпва захтеване кпнкурснпм дпкументацијпм;  
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пбавезнп се прилаже Сппразум кпјим се 

ппнуђаши из групе међуспбнп и према Нарушипцу пбавезују, у складу са шланпм 81. Закпна 
п јавним набавкама. 

  
 Укпликп дпстављена ппнуда не садржи сву тражену дпкументацију, пбрасце, дпказе, 
прилпге и сппразум (акп ппнуду дпставља група ппнуђаша) – таква ппнуда ће бити пдбијена кап 
неприхватљива. 
 
3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду 
на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента 
накнаднп дпставља.  

Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Дпм ушеника средоих 
щкпла „Јелица Милпванпвић“, Бепград, Крунска бр.8, са назнакпм: 

 „Измена ппнуде за јавну набавку дпбара –  хлеб и пекарски прпизвпди, ЈН бр. 1.1.3-

1./2020 - НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара –  хлеб и пекарски прпизвпди, ЈН бр. 1.1.3-

1./2020- НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара –  хлеб и пекарски прпизвпди, ЈН бр. 1.1.3-

1./2020 - НЕ ПТВАРАТИ” или 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара –  хлеб и пекарски прпизвпди, ЈН бр. 

1.1.3-1./2020- НЕ ПТВАРАТИ”. 
На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група 

ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и 
адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју 
ппнуду. 
 
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  
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Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 

ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
У Пбрасцу ппнуде, ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси 

ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 
 
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде 
(ппглавље VIII) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји 
ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп 
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  

Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су 
наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује 
испуоенпст услпва. 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити 
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) и 2) ЗЈН и тп ппдатке п:  

 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,  

 ппису ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра, 

 шлану групе кпји ће дпставити тражена средства пбезбеђеоа. 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 

ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва. 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 

јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке 

и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа. 
Максимални рпк плаћаоа је дп 45 календарских дана пд дана исппруке дпбара, а на 

пснпву исппстављенпг исправнпг рашуна дпбављаша, кпји мпра бити регистрпван у Централнпм 
регистру фактура.  

На рашуну ппред псталих ппдатака пбавезнп мпра бити уписан брпј угпвпра, брпј фактуре, 
валута плаћаоа, ппзив на брпј, текући рашун, ПИБ и матишни брпј Прпдавца. У прилпгу рашуна 
дпстављају се и птпремнице кпјима се пптврђује исппрука дпбара. 
 Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. 
 Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. 
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9.2. Захтев у ппгледу рпка (исппруке дпбара, изврщеоа услуге, извпђеоа радпва) 
Исппрука дпбара се врщи сукцесивнп, у складу са захтевима и пптребама нарушипца. 

 Пвлащћенп лице Нарушипца сашиоава захтев за исппрукпм дпбара (требпваое), на 
седмишнпм нивпу, и исти дпставља Прпдавцу најкасније дп петка, за следећу седмицу (е-mail, 
факс). У захтеву за исппрукпм дпбара (требпваое) нарушилац ппсебнп за сваки дан у седмици, 
исказује назив и пптребну кплишину артикла кпји је пптребнп исппрушити магацину нарушипца кап 
и захтевану сатницу исппруке, у складу са наведеним пквирним временoм исппруке наведеним у 
кпнкурснпј дпкументацији.  

Нарушилац задржава правп врщеоа кпрекција у ппгледу захтева за исппрукпм 
(требпваоем) дпбара, и тп најкасније у рпку пд 24 сата пре планиране исппруке.  

Прпдавац ће дпбра исппрушивати на следеће адресу: Герпнтплпщки центар Крагујевац, 
34000 Крагујевац, Краља Милана IV-пг  бр.90. 

Дпбра кпја су предмет исппруке мпрају бити упакпвана у пригиналнпј прпизвпђашкпј 
амбалажи при шему трансппртна пакпваоа треба да буду затвпрена такп да пбезбеђују прпизвпд 
пд загађеоа, расипаоа, квара и других прпмена. Амбалажа мпра пдгпварати технплпщким 
захтевима за прехрамбене прпизвпде.  

Пбавезна је декларација на српскпм језику, кпја је у складу са Правилникпм п декларисаоу, 
пзнашаваоу и рекламираоу хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 101/2013).  

Прпдавац је дужан да превпз дпбара врщи наменским впзилима за врсту артикала кпја шине 
предмет Угпвпра и са уграђеним уређајем за пдржаваое адекватних температура када је тп 
пптребнп. 

Укпликп се на дпбрима кпја су предмет пвпг Угпвпра устанпви билп какав недпстатак или је 
дпбрп лпщег квалитета, пднпснп пдступа пд прихваћених стандарда, Купац ће дпставити писмену 
рекламацију Прпдавцу, кпји је дужан да изврщи неппхпдну замену истпг дана пп сашиоаваоу 
Записника п рекламацији. 

Прпдавац се пбавезује да ће пщтећену или изгубљену рпбу тпкпм трансппрта, или 
евентуалнп ппгрещнп упакпвану, пднпснп исппрушену у кплишини маопј пд нарушене, 
надпкнадити Купцу п свпм трпщку. 
 У слушају да ппнуђаш непрецизнп пдреди рпк исппруке (нпр: пкп, пквирнп, пд-дп и сл.), 
таква ппнуда ће бити пдбијена. 
 Изузетнп, када је тп пправданп пбјективним пкплнпстима, Нарушилац пставља мпгућнпст за 
пптребпм хитне (изненадне) исппруке, кпју је ппнуђаш дужан да изврщи у рпку не дужем пд пет 
сати пд пријема захтева. Лице задуженп пд стране нарушипца, захтев за хитнпм исппрукпм упутиће 
телефпнпм, с тим да ће истпвременп упутити ппручбину и путем е-mаil-а у кпјпј ће нагласити да је 
у питаоу хитна исппрука.   
 

9.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
 Ппнуђаш је дужан да у пбрасцу ппнуде наведе рпк важеоа ппнуде. 
 Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда. У слушају да 
ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде таква ппнуда ће бити пдбијена. 
 У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
 Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати свпју 
ппнуду. 
 

9.4. Захтеви у ппгледу квалитета исппрушене рпбе 
 Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати стандардима прихваћеним у 
Републици Србији и Еврппскпј Унији, захтевима нарушипца пписаним у табелама и технишким 
карактеристикама прпизвпда и важећим стандардима квалитета кпји пдгпварају прпписима п 
прпизвпдои и прпмету живптних намирница, и мпрају бити хигијенски и бактериплпщки 
исправна.  
 Рпк упптребе (трајаоа) дпбара мпра бити назнашен на пакпваоу или дпкументу кпји се 
дпставља уз дпбра приликпм исппруке и на дан пријема дпбара, препстали рпк упптребе не мпже 
бити краћи пд две трећине 2/3 укупнпг рпка упптребе наведенпг у прпизвпђашкпј декларацији, у 
пднпсу на датум пакпваоа прпизвпда.  

Дпбра кпја су предмет исппруке мпрају бити упакпвана у пригиналнпј прпизвпђашкпј 
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амбалажи, при шему трансппртна пакпваоа треба да буду затвпрена такп да пбезбеђују прпизвпд 
пд загађеоа, расипаоа, квара и других прпмена. Амбалажа мпра пдгпварати технплпщким 
захтевима за прехрамбене прпизвпде. Пбавезна је декларација на српскпм језику, кпја је у складу 
са Правилникпм п декларисаоу, пзнашаваоу и рекламираоу хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013), на пснпву кпје се преузима пдгпвпрнпст за квалитет исппрушених дпбара кап и пптврда 
п здравственпј исправнпсти дпбара за сваку исппруку, шиме пптврђује да исппрушена дпбра 
пдгпварају прпписима п квалитету и здравственпј исправнпсти дефинисаних Закпнпм п 
безбеднпсти хране и другим прпписима. 

У слушају видљивих недпстатака, кпји нису били упшени приликпм пријема дпбара, (кап и у 
слушају скривених мана (недпстатака)), нарушилац ће сашинити рекламаципни записник и исти 
дпставити без пдлагаоа дпбављашу (мејл, факс). Дпбављаш се пбавезује да, у рпку кпји је 
дефинисан угпвпрпм, птклпни недпстатке или дпбра са недпстацима замени дпбрима угпвпренпг 
квалитета. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 

 1. Цена дпбара кпја су предмет набавке мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на 
дпдату вреднпст, са урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне 
јавне набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату 
вреднпст. Ппнуде ппнуђаша кпји нису у систему ПДВ-а и ппнуђаша кпји су у систему ПДВ-а пцеоују 
се такп щтп се уппређују оихпве укупне цене исказане без ПДВ-а. 

Пбразац структуре цене мпра да садржи све трпщкпве кпји мпрају бити урашунати у кпнашну 
цену. Све ппнуде за набавку дпбара се дају на бази дпставе дпбара ФЦЦП, у магацин нарушипца 
Дпм ушеника средоих щкпла „Јелица Милпванпвић“ у Бепграду, Крунска 5а (улаз из 
Лазаревићеве).  

Цене из ппнуде су фиксне и непрпменљиве у рпку трајаоа угпвпра. 
 

2. Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска 
цена у смислу ЗЈН је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и 
изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима.  

Акп Нарушилац пцени да ппнуда садржи неупбишајенп ниску цену, захтеваће пд ппнуђаша 
детаљнп пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним, у свему према 
шлану 92. ЗЈН.  
 
11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА 
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

1) У циљу пбезбеђеоа испуоеоа свпјих пбавеза у ппступку дпдељиваоа угпвпра п јавнпј 
набавци, ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду у пбавези су да, уз свпју ппнуду, дпставе средствп 
финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде и тп:  

бланкп сппствену меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа 
Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица 
пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп 
пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм пд 5% пд укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране 
ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу – писму. Средствп пбезбеђеоа за 
пзбиљнпст ппнуде треба да траје најмаое кпликп и важеое ппнуде.  

Нарушилац ће унпвшити меницу дату уз ппнуду укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда ппвуше, пппзпве или измени свпју ппнуду; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр 
благпвременп не пптпище угпвпр п јавнпј набавци; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр не ппднесе 
средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у складу са захтевима из кпнкурсне 
дпкументације. 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуде за вище партија, дужан је да ппднесе предвиђенп средствп 
финансијскпг пбезбеђеоа за сваку партију ппсебнп. 

Нарушилац ће вратити менице ппнуђашима са кпјима није закљушен угпвпр, пдмах пп 
закљушеоу угпвпра са изабраним ппнуђашем. 

Укпликп ппнуђаш не дпстави меницу ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива. 
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2) Ппнуђаши на име финансијске гаранције за дпбрп извршеое угпвпренпг ппсла, 
дпстављају Изјаву (на Пбрасцу бр.7), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ће, 
накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, кап изабрани најппвпљнији ппнуђаш, најкасније на дан 
закљушеоа угпвпра, дпставити сплп бланкп меницу, пверену и пптписану на прпписан нашин, са 
менишним пвлащћеоем пппуоеним на 10% пд ппнуђене и угпвпрене цене без ПДВ-а и кпја мпра 
бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије.  

Рпк важнпсти менице и менишнпг пвлащћеоа треба да буде најмаое 30 дана дуже пд рпка 
трајаоа угпвпрене пбавезе.  

Укпликп ппнуђаш не дпстави пверену и пптписану Изјаву, кап пптврду да ће најкасније на дан 
пптписиваоа угпвпра дпставити гаранцију за дпбрп изврщеое угпвпренпг ппсла, ппнуда ће бити 
пдбијена кап неприхватљива.  
 
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое. 
 
13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику (путем електрпнске ппште на e-mail: 
gc.bemus@gmail.com, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са 
припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и 
неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, а збпг хитнпсти ппступка и краткпг рпка, најкасније 1 
дан пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.   
 Нарушилац ће пдмах, пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј 
интернет страници.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр.1.1.3.-1/2020. 

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм 
није дпзвпљенп.  

Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. 
Закпна. 
 
14. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм 
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  
  Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити 
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) 
кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
  Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
  У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 

Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву.  
 
15. ЕЛЕМЕНТИ УГПВПРА П КПЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГПВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГПВАРАОА 

Предмет прегпвараоа је укупна ппнуђена цена.  
Ппступку прегпваоа ће се приступити неппсреднп накпн птвараоа ппнуда, са свим 

ппнуђашима кпји су дпставили ппнуду.  
Прегпвараое ће се врщити у једнпм кпраку, када ће ппнуђаши кпји ушествују у ппступку 

прегпвараоа дати свпју кпнашну цену.  
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Представник ппнуђаша кпји је ппднеп ппнуду, пре ппшетка ппступка, мпра предати 
кпмисији ппсебнп писанп пвлащћеое за присуствп у ппступку птвараоа ппнуда и пвлащћеое за 
прегпвараое, пверенп и пптписанп пд стране закпнкскпг заступника ппнуђаша. 

Акп пвлащћени представник ппнуђаша не присуствује прегпварашкпм ппступку сматраће се 
оегпвпм кпнашнпм ценпм пна цена кпја је наведена у дпстављенпј ппнуди.  

У ппступку прегпвараоа не мпже се ппнудити вища цена пд цене исказане у дпстављенпј 
ппнуди.   

Нарушилац је дужан да у прегпварашкпм ппступку пбезбеди да угпвпрена цена не буде већа 
пд уппредиве тржищне цене и да са дужнпм пажопм прпверава квалитет предмета набавке. 

Нарушилац је дужан да впди записник п прегпвараоу. 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ 
ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена 
цена“.  
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ 
ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  

Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће 
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке.  
 
18. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и 
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п 
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да 
је ималац права интелектуалне свпјине.  (ппд ташкпм 4) Пбрасца 5). 
  
19. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
20. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА  

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, 
или ппслпвнп удружеое у оихпвп име.  

Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак 
захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за 
защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail 
tenderi@jelicamilovanovic.edu.rs  или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.  

Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 
радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту 
права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује 
пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана 
пријема захтева. 

Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп 
је примљен пд стране нарушипца најкасније  7 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без 
пбзира на нашин дпстављаоа. Пва пдредба се не примеоује акп ппднпсилац захтева или са оим 
ппвезанп лице није ушествпвалп у ппступку. 

У слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина 
ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације дплази дп застпја рпка за ппднпщеое 
ппнуда.  

mailto:tenderi@jelicamilovanovic.edu.rs
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Захтев за защтиту права задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке, дп 
дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм захтеву за защтиту права *псим у случају прегпварачкпг ппступка из 
члана 36. став 1. тачка 3) Закпна+. 

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави 
ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 10 дана 
пд дана пријема пдлуке за ушеснике ппступка, пднпснп 10 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке п 
дпдели угпвпра на Ппрталу јавних набавки за ппднпсипце кпји нису ушествпвали у прегпварашкпм 
ппступку. 

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку 
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 
истека тпг рпка.  

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране 
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 
60.000,00 динара (брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, ппзив на брпј  50-016, сврха: Републишка 
административна такса са назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: Бучет Републике Србије).  
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
 
22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 
8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  
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Oбразац 1 

VII  ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 
Ппнуда бр. _____________ пд ___.___.2020.гпд. 

за јавну набавку дпбара, ЈН брпј 1.1.3-1./2020.  
- хлеб и пекарски прпизвпди 

 
1) Ппшти подаци о понуђачу: 

Назив ппнуђача  

Адреса ппнуђача 

Улица и брпј  

Местп  

Општина  

Врста правнпг лица (запкружити) а) великп;    б) средое;     в) малп;     г) микрп 

Матични брпј ппнуђача  

ПИБ ппнуђача  

Име пспбе за кпнтакт  

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail)  

Телефпн:  

Телафакс:  

Брпј рачуна ппнуђача и назив ппслпвне банке  

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра  

 

2) Понуду подноси:  

А) САМПСТАЛНП 

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 
 

Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и у наставку уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда 
ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група 
ппнуђача 
 

3) Подаци о подизвођачу/подизвођачима:  

1. Назив понуђача  

Адреса ппнуђача 

Улица и брпј  

Местп  

Општина  

Врста правнпг лица (запкружити) а) великп;    б) средое;     в) малп;     г) микрп 

Матични брпј ппнуђача  

ПИБ ппнуђача  

Име пспбе за кпнтакт  

Телефпн/ Телафакс:  

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 
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2. Назив понуђача  

Адреса ппнуђача 

Улица и брпј  

Местп  

Општина  

Врста правнпг лица (запкружити) а) великп;    б) средое;     в) малп;     г) микрп 

Матични брпј ппнуђача  

ПИБ ппнуђача  

Име пспбе за кпнтакт  

Телефпн/ Телафакс:  

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са ппдизвпђачем, а укпликп има 
већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача. 
 

4) Подаци о учеснику у заједничкој понуди 

1. Назив учесника у заједничкој понуди  

Адреса ппнуђача 

Улица и брпј  

Местп  

Општина  

Врста правнпг лица (запкружити) а) великп;    б) средое;     в) малп;     г) микрп 

Матични брпј ппнуђача  

ПИБ ппнуђача  

Име пспбе за кпнтакт  
 

2. Назив учесника у заједничкој понуди  

Адреса ппнуђача 

Улица и брпј  

Местп  

Општина  

Врста правнпг лица (запкружити) а) великп;    б) средое;     в) малп;     г) микрп 

Матични брпј ппнуђача  

ПИБ ппнуђача  

Име пспбе за кпнтакт  
 

3. Назив учесника у заједничкој понуди  

Адреса ппнуђача 

Улица и брпј  

Местп  

Општина  

Врста правнпг лица (запкружити) а) великп;    б) средое;     в) малп;     г) микрп 

Матични брпј ппнуђача  

ПИБ ппнуђача  

Име пспбе за кпнтакт  
 

Напомена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду, а 
укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени 
пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј 
ппнуди. 
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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – НАБАВКА ДПБАРА ЈН бр. 1.1.3-1./2020. – НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ 
УЧЕНИКА –  
 

ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРПИЗВПДИ 
 
 

Укупна вреднпст ппнуде без ПДВ-а:  

Укупна вреднпст ппнуде са ПДВ-пм:  

Рпк исппруке у данима:  

Рпк и нашин плаћаоа: 
дп 45 дана пд дана пријема исправне фактуре, а на пснпву 
дпстављене птпремнице пптписане и пверене пд стране  
нарушипца  

Рпк важеоа ппнуде: 
рпк важеоа ппнуде је ____ дана пд дана јавнпг птвараоа 
ппнуда (минимум 60 дана) 

Дпбављаш се пбавезује да исппрушује дпбра са препсталим рпкпм упптребе кпји не мпже бити 
краћи пд две трећине (2/3) укупнпг рпка упптребе наведенпг у прпизвпђашкпј декларацији, у 
пднпсу на датум пакпваоа прпизвпда  

Местп и нашин исппруке: Сукцесивна исппрука пп пптреби Нарушипца FCCO истпваренп у магацин 
купца, Крунска бр.5а. (улаз из Лазаревићеве улице)  

 
 

 

 

Датум                       Ппнуђаш 
     М. П.  

_____________________________    ________________________________ 
 
 

Напомене: Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни ппдаци 
кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели 
да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди 
једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. Укпликп је предмет јавне 
набавке пбликпван у више партија, ппнуђачи ће пппуоавати пбразац ппнуде за сваку партију ппсебнп. 
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Пбразац  2 
 

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 
ПАРТИЈА I – НАМИРНИЦЕ ШИРПКЕ ППТРПШОЕ 

 

 

 
Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:  
 

Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин: 
-у кплпни 6. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
-у кплпни 7. уписати кпликп изнпси јединишна цена са ПДВ-пм, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
-у кплпни 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и тп такп щтп ће се 
ппмнпжити јединишна цена без ПДВ-а (наведену у кплпни 6.) са траженим кплишинама (кпје су наведене у 
кплпни 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 
-у кплпни 9. уписати кпликп изнпси укупна цена са ПДВ-пм за сваки тражени предмет јавне набавке и тп такп 
щтп ће ппмнпжити јединишну цену са ПДВ-пм (наведену у кплпни 7.) са траженим кплишинама (кпје су 
наведене у кплпни 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-пм. 
 

 

Датум         Пптис пвлашћенпг лица 
__________________________         М.П.  _____________________________ 

 
                                                                                                  

 
 
 НАППМЕНА:  
У пбрасцу Структура цене и упутствп какп да се пппуни Нарушилац је дап пквирне гпдищое 

кплишине за перипд пд 15 дана, с тим щтп нарушилац задржава правп пдступаоа пд истих (маое 
или вище) у зависнпсти пд пптреба. Кплишина и врста дпбара кпје ће се сукцесивнп исппрушивати у 
перипду важеоа угпвпра, пдређиваће нарушилац у складу са свпјим пптребама. 
 СВАКА ИСППРУКА НАМИРНИЦА МПРА БИТИ ПРАЋЕНА ДЕКЛАРАЦИЈПМ ПРПИЗВПДА И 
ППТВРДПМ ИЛИ ИЗЈАВПМ П ЗДРАВСТВЕНПЈ ИСПРАВНПСТИ.  
 СВАКУ ИСППРУКУ ТРЕБА ДА ПРАТИ ДПСТАВНИЦА СА ТАЧНИМ ППДАЦИМА П ВРСТИ РПБЕ, 
КПЛИЧИНИ, ДАТУМ И МЕСТП ИСППРУКЕ.  
 СВАКА ИСППРУКА КПЈА ПП СВПМ КВАЛИТЕТУ ПДСТУПА ПД ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
ДАТИХ У ППНУДИ, У ПРИСУСТВУ И УЗ ВЕРИФИКАЦИЈУ ЛИЦА КПЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛП ИСППРУКУ, БИЋЕ 
ВРАЋЕНА ДПБАВЉАЧУ. 

Дппрема се врщи пдгпварајућим превпзним впзилпм у адекватнпј амбалажи са пратећпм 
дпкументацијпм.  
 ВРЕМЕ ИСППРУКЕ: дп 6:30 шаспва, за смрзнутп дп 08:00 
 НАЧИН ИСППРУКЕ: ФЦЦП магацин купца – истпваренп у магацин. 
 ДИНАМИКА ИСППРУКЕ: сваки дан   
 ДПСТАВНА МЕСТА: магацин Купца,  

НАЧИН ПАКПВАОА: Прилагпђенп трансппртнп пакпваое. 
На свакпм пакпваоу мпра бити јаснп видљив рпк упптребе наведен на декларацији 

прпизвпда, кпји не мпже бити краћи пд две трећине укупнпг рпка упптребе, у пднпсу на датум 

р.б. Назив прпизвпда Ј.м 
Прпизв

пђаш 
Планиране 
кплишине 

Јед. цена 
без ПДВ-а 

Јед. 
цена са 
ПДВ-пм 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-пм 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 (5x6) 9 (5x7) 

1. Хлеб Ком  3200     

2. Ражано мешани хлеб Ком  600     

3. 
Коре за гибаницу  Кил

огра

м 

 
128 

    

4. Лепиња Ком  10     

5. 
Пшенично брашно    Kил

огра

м 
 

600 
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пакпваоа прпизвпда. 
Кпнтрпла и пбезбеђиваое гаранције квалитета мпра бити у складу са важећим Закпнским 

прпписима: 
- Закпнпм п безбеднпсти хране ("Службени гласник РС" брпј 41/09); 
- Правилникпм п технишким и другим захтевима за житарице и оихпве прпизвпде намеоене 

за индустријску прераду и пекарски квасац ("Службени гласник РС" бр. 63/09.); 
- Правилникпм п квалитету жита, млинских и пекарских прпизвпда, тестенина и брзп 

смрзнутих теста („Сл.лист СРЈ“, бр.52/95, и „Сл.лист СЦГ“, бр.56/03.-др.правилник, 4/04.-
др.правилник и „Сл. гласник РС“,бр.43/13.-др.правилник); 

- и другим правилницима кпји уређују пбласт безбеднпсти хране. 

 
 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПРПИЗВПДЕ  

Сви прпизвпди наведени у табели мпрају бити свежи. 
Не смеју имати нагпрелу, испуцалу, нешисту, пщтећену или пљущтену кприцу; 
Не смеју имата гоецаву средину са впденастим и сланастим крајевима или грудвицама 

бращна или спли; 
Не смеју имати неприрпдну бпју, неугпдан мирис и укус; 
Не смеју бити недпвпљнп пешени нити препешени, са присутним страним телима или 

знакпвима плесни или слишнп; 
 
 
 
Датум         Пптис пвлашћенпг лица 
 
__________________________         М.П.  ----------------------------                            
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Пбразац 3 
 
 

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 

 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама ("Службени гласник РС", брпј 

124/12, 14/15 и 68/15)  ппнуђаш ________________________________________ дпставља укупан 
изнпс припремаоа ппнуде какп следи у табели  
 

 
 

РЕД.БР. ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

   

   

   

   

   

   

 УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ:  

 
 
 
 
 
 Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
 Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени 
у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства 
пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 

 Датум    М.П.   Пптпис ппнуђаша 

____________________                                  ____________________ 
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Пбразац 4 

 
 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 У складу са шланпм 26. Закпна, ___________________________________________________, 
даје:             (назив ппнуђаша) 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ  
П  

НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да ппнуду брпј 
__________пд ____.____.2020.гпдине, припремљену на пснпву пбавещтеоа за ппднпщеое 
ппнуда у предмету јавне набавке 1.1.3.-1/2020. – Хлеб и пекарски прпизвпди, пбјављенпг на 
Ппрталу управе за јавне набавке и на интернет страници нарушипца – Герпнтплпщки центар 
Крагујевац, ппднпсим независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним 
лицима. 

 
 
 
 

 

Датум Пптпис ппнуђаша 

 М.П. 

_________________________ ____________________________ 

 

 

 
Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, 
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. 
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм 
лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп 
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу ЗЈН кпјим се 
уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати 
дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг 
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 

 
 

Пбразац 5 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА  
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 



Кпнкурсна дпкументација у прегпварачкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда ЈН бр.1.1.3.-1/20 

 25/27 

  

 

 
 
 

 Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем 
следећу:     
 

И З Ј А В У 
 

 
 Ппнуђаш  _____________________________________________ (навести назив ппнуђача) у 
ппступку јавне набавке дпбара - 1.1.3.-1/2020. – Хлеб и пекарски прпизвпди, испуоава све услпве 
из шл. 75. ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну 
набавку, и тп: 
 
 

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 
(шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну јавну набавку (шл. 
75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Ппнуђаш има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 
предмет јавне набавке (шл. 75. ст. 1. таш. 5) ЗЈН и прилаже је уз ппнуду; 

 
 

 
Местп:_____________                                                                   Ппнуђаш: 
 
Датум:_____________                           М.П.                    ________________________                                                         
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм, на кпји начин сваки 
ппнуђач из групе ппнуђача изјављује да испуоава пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 
4) ЗЈН, а да дпдатне услпве испуоавају заједнп, псим услпва за кпје је неппхпднп прилпжити 
дпказ.  

 

 
 
 
 

Пбразац 5а 
 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППДИЗВПЂАЧА   



Кпнкурсна дпкументација у прегпварачкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда ЈН бр.1.1.3.-1/20 

 26/27 

  

 

П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

 Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
 Ппдизвпђаш  _____________________________________________ (навести назив 
ппдизвпђача) у ппступку јавне набавке дпбара - 1.1.3.-1/2020. – Хлеб и пекарски прпизвпдип 
испуоава све услпве из шл. 75. ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за 
предметну јавну набавку, и тп: 
 

1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4) Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну јавну 
набавку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 

 
Местп:_____________                                                                   Ппдизвпђаш: 
 
Датум:_____________                           М.П.                      ________________________                                                         
 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.  
 
 

Пбразац 6 
 

 
ИЗЈАВА 

 
п дпстављаоу средстава финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла  

 
 
 
 

У свпјству ппнуђаша, ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу 

изјављујемп да ћемп у слушају дпделе угпвпра, најкасније на дан закљушеоа угпвпра, на нашин 
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предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм дпставити средствп финансијскпг пбезбеђеоа - једну сплп 

бланкп меницу, пверену и пптписану на прпписан нашин, са менишним пвлащћеоем пппуоеним 

на 10% пд ппнуђене и угпвпрене цене без ПДВ-а, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница 

и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије са рпкпм важнпсти 30 дана дуже пд рпка трајаоа угпвпрене 

пбавезе. 

 
 
 
 
Местп и датум: 
 
__________________________ 
 

 
Назив Ппнуђаша: 

 
   

_____________________________ 

 
М.П. 

_____________________________  
                Пптпис пвлащћенпг лица 
 

 


