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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
за јавну набавку добара: 

ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА   (   ОРН 15894300 – Готова јела) 

редни број јавне набавке за текућу годину 

ЈНОП 003/2014 

 
 

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 
 

28.08.2014.год. до 12 часова 

 

Понуде доставити на адресу : 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и 

омладину, Београд,  др Суботића 6а 

Јавно отварање понуда, обавиће се у 

просторијама Клинике за 

неурологију и психијатрију за децу 

и омладину,Београд, др Суботића 6а 

28.08.2014.год. у  12,30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БЕОГРАД, ЈУЛ 2014. ГОДИНЕ 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: 
Закон), чл. 2. 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.967/033 од 28.07.2014. год.и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку.бриј 967/034 од 28.07.2014.год., припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку добара: 
ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА (   ОРН 15894300 – Готова јела) 

редни број јавне набавке за текућу годину 
ЈНОП 003/2014 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и 
сл. 

 
 
 
 
4 

 
 

IV 

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

 
 

15 

 
 

V 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 

21 

VI Образац понуде 30 

VII Модел уговора 38 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 42 

 
IX 

Образац трошкова припреме понуде  
43 

X Образац изјаве о независној понуди 44 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 45 

XII Образац изјаве о кадровском капацитету  
46 

XIII Образац изјаве о врсти финансијске гаранције 47 

XIV Списак најважнијих испоручених добара понуђача 48 
 

Напомена: 

Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне документације и укупан 
број страна конкурсне документације. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И 

ОМЛАДИНУ 

Адреса: др Суботића 6а,  11000 Београд  

Лице овлашћено за потписивање уговора: в.д. директор проф. др Анета Лакић 

Интернет страница наручиоца: http://sites.google.com/site/decijaneuropsihijatrija 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке oзначене ЈНОП  003/2014   су добра: ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА –

ГОТОВА ЈЕЛА 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт : Живица Јанковић, ецц  

Електронска адреса: npk.zmaj@gmail.com   Телефон: 011/2658-355  
 
 
 
 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈНОП.003/2014 су добра 

-ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА-ГОТОВА ЈЕЛА 15894300 

 

2. Партије 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА 
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III     ВРСТЕ ДИЈЕТА;ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДИЈЕТА;КОНТРОЛА 

КВАЛИТЕТА;ТРЕБОВАЊЕ,НАЧИН ИСПОРУКЕ,АМБАЛАЖА И 

ТРАНСПОРТ;ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 
1. ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА – у стационарним дечијим здравственим Установама 

представља специфичан, најаутентичнији облик друштвене исхране, нераздвојни је део 

терапијског рехабилитационог режима и из тих разлога мора бити усклађен са потребама 

лечења. 

У КЛИНИЦИ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ у 

оптицају су следеће дијете за болничку исхрану деце и омладине и то су: 

 

• Општа дечија дијета 

 

• Специјална дијета 
 

• Дијабетична неслана дијета 
 

• Без глутенска дијета 
 

• Кашаста дијета 
 

• Лагана дијета 
 

• Дијета код дијареје 
 

 

Број пацијената је променљив, сваки дан се врши процена и обрачун за потребне количине 

и спецификацију која ће бити наручена. 
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2.TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

ИСХРАНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ 

ДЕЧИЈА ДИЈЕТА 

Пример седмодневног јеловника 

СВА ЈЕЛА И НАМИРНИЦЕ СУ ДАТЕ У НЕТО КОЛИЧИНАМА 
 

 
 

  

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА 

доручак 

хлеб 100г; 
шункарица50г; 
зденка 1ком;   
млеко 200мл 

хлеб 100г; пар 
виршли; јогурт 

хлеб 100г; шунка50г; 
сир фета50г; јогурт 

хлеб 100г; шунка50г; 
качкаваљ50г; јогурт 

хлеб 100г; 
шунка50г; јаје 
1ком;   млеко 
200мл 

хлеб 100г; 
мармелада30г; 
маргарин 1ком;   
млеко 200мл 

хлеб 100г; 
паризер50г; 
маргарин1ком;   
млеко 200мл 

ручак 

хлеб 200г; 
супа200мл; пире 
кромпир250г; 
ћуфте у сосу(100г 
меса,сос50г); 
салата100г 

хлеб 100г; 
супа200мл; 
ђувеч300г; 
пржена риба 
120г; 
салата100г 

хлеб 100г; 
пребранац250г; 
свињско печење 
120г; салата100г 

хлеб 100г; супа200мл; 
пекарски 
кромпир250г; пилеће 
печење 120г; 
салата100г 

хлеб 100г; 
супа200мл; 
кромпир250г; 
бечка120г; 
салата100г 

хлеб 100г; 
супа200мл; 
ђувеч300г; пилеће 
печење120г; 
салата100г 

хлеб 200г; 
супа200мл;динстан 
грашак250г; свињско 
печење120г; ; 
салата100г О
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ужина колач 80г колач 80г колач 80г колач 80г колач 80г сок 200мл сок 200мл 

  

вечера 
сендвич кифла; 
јогурт 

хлеб 100г; јаје 
1ком; сир 
фета50г; јогурт 

паштете са сиром 
2ком; јогурт 

виршла;кajзерица; 
јогурт 

сендвич 
кифла; јогурт 

хлеб 100г; 
шунка50г; зденка 
1ком; јогурт 

гибаница; јогурт 
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ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА 

доручак           

2кифле; 
јогурт200мл; 
кувано јаје1ком; 
зденка сир 30г 

2кифле; јогурт200мл; 
шунка50г; качкаваљ50г 

ручак      

хлеб100г; 
супа(јунећа или 
пилећа)200мл; 
париска 
шницла200г; пире 
кромпир200г; 
динстан грашак 
или мешано 
поврће150г; 
салата100г 

хлеб250г, чорба од 
поврћа200мл; бечка 
шницла200г; рестован 
кромпир200г; динстано 
поврће150г; 
салата100г; воћни сок 
200мл 

ужина               

С
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Т
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вечера      

јогурт200мл; 
сендвич 
кифла(шунка 30г, 
крем сир30г); 
колач 

јогурт200мл; шунка50г; 
фета сир30г; јаје 
кувано1ком; колач;  
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ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА 

доручак 
качамак180г(кукур
узни гриз 60г); 
млеко200мл 

чај без 
шећера200мл; јаје 
кувано 1ком; сир 
млади 30г; хлеб 60г 

чај без 
шећера200мл; 
павлака50г; 
сир50г; хлеб 60г 

качамак180г(куку
рузни гриз 60г); 
јогурт200мл 

чај без 
шећера200мл
; јаје кувано 
1ком; сир 
млади 30г; 
хлеб 60г 

качамак180г(кукуру
зни гриз 60г); 
млеко200мл 

чај без 
шећера200мл; 
јаје кувано 1ком; 
сир млади 30г; 
хлеб 60г 

ужина 
сир млад 30г; хлеб 
60г 

хлеб 30г; јогурт 
200мл 

хлеб 30г; јогурт 
200мл 

сир млад 30г; 
хлеб 60г 

хлеб 30г; 
јогурт 200мл 

сир млад 30г; хлеб 
60г 

сир млад 30г; 
хлеб 60г 

ручак 

супа200мл, 
динстан купус 
300г; јунећа 
шницла 50г; 
хлеб60г 

чорба од поврћа 
200мл; вариво од 
грашка 200г; печена 
пилетина100г; 
салата 100г; хлеб 
30г 

супа200мл; 
мусака од 
карфиола(сезон
ско поврће-
250г,јунетина50г
); салата100г; 
хлеб 60г 

чорба од поврћа 
200мл; 
гарнир(динстано 
поврће-
карфиол150г и 
шаргарепа150г)3
00г; печена 
пилетина100г; 
салата 100г; хлеб 
60г 

супа200мл; 
печена 
пилетина100г; 
мешано 
вариво(поврћ
е300г); хлеб 
60г 

чорба од поврћа,  
динстан купус 
300г; јунећа 
шницла 50г; хлеб 
60г 

потаж од 
поврћа200мл; 
печена 
пилетина100г; 
мешано 
вариво(поврће25
0г); хлеб 60г 

ужина воће 200г воће 200г воће 200г воће 200г воће 200г воће 200г воће 200г 

вечера 

боранија(салата)2
00г; печена 
риба100г; хлеб30г; 
чај без 
шећера200мл; 
воће200г 

мешано вариво са 
јунетином(поврће30
0г,јунетина50г); 
хлеб60г; чај без 
шећера200мл 

ђувеч(поврће20
0г,пиринач15г); 
печена 
риба100г; 
салата100г; 
хлеб 30г; чај без 
шећера 

боранија са 
јунетином(боран
ија200г и 
јунетина50г) 
салата100г; хлеб 
30г; чај без 
шећера 200мл 

мусака од 
кромпира(кро
мпир 250г, 
месо50г); 
хлеб 30г; 
салата100г; 
чај без 
шећера200мл 

чај без 
шећера200мл, 
печена риба100г, 
салата 100г, хлеб 
60г 

чај без 
шећера200мл; 
оргате са сиром-
210г(макарони 
60г,сир30г) 

Д
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ужина 
јогурт 200мл;  хлеб 
60г 

јогурт 200мл;  хлеб 
60г 

јогурт 200мл;  
хлеб 60г 

јогурт 200мл;  
хлеб 60г 

хлеб 30г; 
јогурт 200мл 

јогурт 200мл;  хлеб 
60г 

јогурт 200мл;  
хлеб 60г 

 НАПОМЕНА:*за мусаку и оргате 25мл млека и 12г јаја;**салата-свежа сезонска(зелена салата, парадајз, краставац, паприка);зими-свеж купус 
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ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА 

доручак 

кифла од 
кукурузног 
брашна100г; сир 
млади5,5%мм-50г; 
јогурт2.8мм200мл 

кифла од кукурузног 
брашна100г;мед50г; 
маслац20г; 
млеко2.8%мм-200мл 

палента(кукурузни 
гриз70г); сир 
млади5.5%мм-50г; 
јогурт2.8%мм200мл 

кифла од 
кукурузног 
брашна100г; јаје 
кувано1ком; 
павлака12%мм50
г; чај са 
шећером200мл(
шећер5г) 

кифла од 
кукурузног 
брашна100г; 
маслац20г; 
пилећа прса50г; 
јогурт2.8мм200м
л 

кифла од кукурузног 
брашна100г; јаје 
кувано1ком; сир 
млади5.5%мм50г; чај 
са 
шећером200мл(шеће
р5г) 

палента(кукурузни 
гриз70г); сир 
млади5.5%мм-50г; 
јогурт2.8%мм200мл 

ужина 
бундева 
печена200г 

воће 150г 

палачинке од 
хељдиног брашна 
или пиринча са 
џемом 2ком 

сутлијаш на 
млеку200г 

воће 150г 

палачинке од 
хељдиног брашна 
или пиринча са 
џемом 2ком 

воће 150г 

ручак 

супа са 
пиринчем200мл; 
пилеће 
печење100г; 
барени 
карфиол100г; пире 
кромпир200г; 
салата100г; хлеб 
од безглутенског 
брашна150г 

супа са 
пиринчем200мл; 
мешано вариво-
поврће250г; печена 
риба120г; хлеб од 
безглутенског 
брашна150г 

супа са 
пиринчем200мл; 
рестован 
кромпир(кромпир250
г); јунећа 
шницла100г; 
салата100г; хлеб од 
безглутенског 
брашна150г 

супа са 
пиринчем200мл; 
мешано вариво-
поврће250г; 
печена 
пилетина100г; 
хлеб од 
безглутенског 
брашна150г 

супа са 
кукурузним 
гризом200мл; 
ризи-
бизи250г(пирина
ч60г,поврће 
према 
рецептури); 
јунећа шницла у 
сафту100г; хлеб 
од безглутенског 
брашна150г 

супа са 
пиринчем200мл; 
пире кромпир250г; 
печена риба120г; 
хлеб од 
безглутенског 
брашна150г 

супа са кукурузним 
гризом200мл; 
динстани купус300г; 
свињско 
печење100г; хлеб 
од безглутенског 
брашна150г 

ужина воћни сок 200мл 
компот200мл (воће 
100г) 

воћни сок 200мл воће 150г воћни сок 200мл воће 150г 
сутлијаш на 
млеку200мл 

Б
Е
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вечера 
јаје кувано 1ком; 
павлака12%мм50г; 
проја150г 

мусака од 
бораније(боранија20
0г, месо50г); 
проја150г 

пилав са пилетином 
(пиринач60г); 
проја150г; 
салата100г; чај са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

палента(кукурузн
и гриз70г); сир 
млади5.5%мм-
50г; 
јогурт2.8%мм200
мл 

мусака од 
поврћа(поврће25
0г, месо50г); 
проја150г; кисело 
млеко2.8%мм180
мл 

пита од хељдиних 
кора са сиром и 
зељем 
(коре150г,сир60г); 
јогурт2.8%мм200мл 

мусака од 
кромпира(кромпир2
50г, месо50г); 
проја150г 
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ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА 

доручак 
палента200г(кукур
узни гриз70г); 
јогурт2.8%мм200м
л 

какао са кексом200г; 
гриз на млеку200г 

палента200г(кукуру
зни гриз70г); 
јогурт2.8%мм200м
л 

какао са 
кексом200г; гриз на 

млеку200г 

палента200г(куку
рузни гриз70г); 
јогурт2.8%мм200
мл 

какао са кексом200г; 
гриз на млеку200г 

палента200г(кукуру
зни гриз70г); 
јогурт2.8%мм200мл 

ужина 
сутлијаш на 
млеку200мл 

кисело млеко 
2.8%мм180г 

сутлијаш на 
млеку200мл 

кисело млеко 
2.8%мм180г 

сутлијаш на 
млеку200мл 

кисело млеко 
2.8%мм180г 

сутлијаш на 
млеку200мл 

ручак 

пилећа супа200мл; 
кромпир пире200г; 
пире од 
спанаћа150г; 
млевено месо у 
сосу (јунетина100г) 

пилећа супа200мл; 
динстан 

пиринач(пиринач60г)
; пире 

шаргарепа150г; 
млевено месо у сосу 

(пилетина100г) 

пилећа супа200мл; 
кромпир пире200г; 
пире од 
спанаћа150г; 
млевено месо у 
сосу (јунетина100г) 

пилећа супа200мл; 
динстан 

пиринач(пиринач60
г); пире 

шаргарепа150г; 
млевено месо у 

сосу 
(пилетина100г) 

пилећа 
супа200мл; 
кромпир 
пире200г; пире 
од спанаћа150г; 
млевено месо у 
сосу 
(јунетина100г) 

пилећа супа200мл; 
динстан 

пиринач(пиринач60г); 
пире шаргарепа150г; 
млевено месо у сосу 

(пилетина100г) 

пилећа супа200мл; 
кромпир пире200г; 
пире од 
спанаћа150г; 
млевено месо у 
сосу (јунетина100г) 

ужина 
воћни сок 200мл пудинг на млеку200г воћни сок 200мл 

пудинг на 
млеку200г воћни сок 200мл пудинг на млеку200г воћни сок 200мл 

вечера 
динстан 
пиринач60г; млади 
сир5.5%мм70г; чај 
са шећером200мл 
(5гшећера) 

кромпир 
пире(кромпир250г; 

млади 
сир5.5%мм70г; 

јогурт2.8%мм200мл 

динстан 
пиринач60г; млади 
сир5.5%мм70г; чај 
са шећером200мл 
(5гшећера) 

кромпир 
пире(кромпир250г; 

млади 
сир5.5%мм70г; 

јогурт2.8%мм200мл 

динстан 
пиринач60г; 
млади 
сир5.5%мм70г; 
чај са 
шећером200мл 
(5гшећера) 

кромпир 
пире(кромпир250г; 

млади 
сир5.5%мм70г; 

јогурт2.8%мм200мл 

динстан 
пиринач60г; млади 
сир5.5%мм70г; чај 
са шећером200мл 
(5гшећера) 

К
А
Ш
А
С
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А
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Ј
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ужина 
кисело млеко 
2.8%мм180г 

гриз на млеку 200г 
кисело млеко 
2.8%мм180г 

гриз на млеку 
200г 

кисело млеко 
2.8%мм180г 

гриз на млеку 200г 
кисело млеко 
2.8%мм180г 
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ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА 

Дневне 
потребе 
хлеба 

*хлеб полубели 
200г 

*хлеб полубели 150г 
*хлеб полубели 
200г 

*хлеб полубели 
200г 

*хлеб полубели 
200г 

*хлеб полубели 150г 
*хлеб полубели 
200г 

доручак 

сир млад 
5.5%мм50г; 
пилећа или ћурећа 
прса50г;чај са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

пројара са 
сиром(кукурузни 
гриз 80г,сир60г); чај 
са шећером200мл 
(шећер5г) 

палента(кукурузни 
гриз70г); сир 
млади5.5%мм-50г; 
чај са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

маслац20г; пилећа 
или ћурећа 
прса50г;чај са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

сир млад 
5.5%мм50г; 
кувано јаје-
1ком;чај са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

палента(кукурузни 
гриз70г); сир 
млади5.5%мм-50г; 
чај са шећером200мл 
(шећер5г) 

џем30г; маслац20г; 
чај са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

ручак 
пилећа супа200мл; 
кромпир пире250г; 
печена риба 120г 

пилећа супа200мл; 
кромпир пире200г; 
динстана 
шаргарепа100г; 
барена јунетина у 
сафту (јунетина100г) 

пилећа супа200мл; 
пилав са 
шаргарепом(пирин
ач60г шаргарепа5г; 
печена риба120г 

пилећа супа200мл; 
динстана 
шаргарепа или 
тиквице(шаргарепа
100г или 
тиквице150г); пире 
кромпир150г; 
пилеће динстано 
месо120г 

пилећа 
супа200мл; 
барени 
кромпир150г; 
запечени 
карфиол/тиквице
150г; печена 
риба120г 

пилећа супа200мл;  
пире кромпир200г; 
пилеће динстано 
месо120г 

пилећа супа200мл; 
пилав (пиринач60г); 
пилеће динстано 
месо 120г 

ужина печена јабука200г печена јабука200г  печена јабука200г 
печена 
јабука200г 

 воћни сок 200мл 

вечера 

шпагети са 
млевеним 
месом(50г 
месо,шпагети60г); 
чај са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

чај са 
шећером200мл 
(шећер5г); оргате са 
сиром-(макарони 
60г,сир50г) 

мусака од 
кромпира 
(кромпир200г,месо
50г); чај са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

пужићи или суво 
пециво 2ком(око 
200г); млади 
сир5.5%мм50г; чај 
са шећером200мл 
(шећер5г) 

пита са 
сиром(коре100г,с
ир млад60г); чај 
са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

ограте са 
сиром(макарони60г,м
лади сир50г); чај са 
шећером200мл 
(шећер5г) 

пужићи или суво 
пециво 2ком(око 
200г); млади 
сир5.5%мм50г; чај 
са шећером200мл 
(шећер5г) 

Л
А
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А
Н
А

 Д
И
Ј
Е
Т
А

 

ужина 
кисело млеко 
2.8%мм180г 

гриз на млеку 200г 
кисело млеко 
2.8%мм180г 

гриз на млеку 200г 
кисело млеко 
2.8%мм180г 

гриз на млеку 200г 
кисело млеко 
2.8%мм180г 
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ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА 

доручак 

кекс слани50г; 
чај200мл; 
двопек50г; сир 
млад5.5%мм 

кекс слани50г; 
чај200мл; двопек50г; 
кувано јаје1ком 

кекс слани50г; 
чај200мл; 
двопек50г; сир 
млад5.5%мм 

кекс слани50г; 
чај200мл; 
двопек50г; кувано 
јаје1ком 

кекс слани50г; 
чај200мл; 
двопек50г; сир 
млад5.5%мм 

кекс слани50г; 
чај200мл; двопек50г; 
кувано јаје1ком 

кекс слани50г; 
чај200мл; 
двопек50г; сир 
млад5.5%мм 

ужина 
двопек50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

двопек50г; чај200мл; 
печена јабука200г 

двопек50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

двопек50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

двопек50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

двопек50г; чај200мл; 
печена јабука200г 

двопек50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

ручак 

супа од пиринча са 
шаргарепом200мл; 
пире кромпир200г; 
барена 
шаргарепа100г; 
кувана риба120г; 
двопек25г 

супа од пиринча са 
шаргарепом200мл; 
куван кромпир200г; 
барена 
шаргарепа100г; 
кувана 
пилетина100г; 
двопек25г 

супа од пиринча са 
шаргарепом200мл; 
пире кромпир200г; 
барена 
шаргарепа100г; 
кувана риба120г; 
двопек25г 

супа од пиринча са 
шаргарепом200мл; 
куван кромпир200г; 
барена 
шаргарепа100г; 
кувана 
пилетина100г; 
двопек25г 

супа од пиринча 
са 
шаргарепом200м
л; пире 
кромпир200г; 
барена 
шаргарепа100г; 
кувана риба120г; 
двопек25г 

супа од пиринча са 
шаргарепом200мл; 
куван кромпир200г; 
барена 
шаргарепа100г; 
кувана пилетина100г; 
двопек25г 

супа од пиринча са 
шаргарепом200мл; 
пире кромпир200г; 
барена 
шаргарепа100г; 
кувана риба120г; 
двопек25г 

ужина 
двопек50г;чај200м
л; печена 
јабука200г 

двопек50г;чај200мл; 
печена јабука200г 

двопек50г;чај200м
л; печена 
јабука200г 

двопек50г;чај200мл
; печена јабука200г 

двопек50г;чај200
мл; печена 
јабука200г 

двопек50г;чај200мл; 
печена јабука200г 

двопек50г;чај200мл; 
печена јабука200г 

вечера 

чај200мл; барени 
пиринач са 
шаргарепом(пирин
ач60г,шаргарепа10
0г,двопек50г,сир 
млад5.5%мм50г 

чај200мл; печен 
кромпир у 
љусци250г; 
двопек50г; сир 
млади5.5%мм50г 

чај200мл; барени 
пиринач са 
шаргарепом(пирин
ач60г,шаргарепа10
0г,двопек50г,сир 
млад5.5%мм50г 

чај200мл; печен 
кромпир у 
љусци250г; 
двопек50г; сир 
млади5.5%мм50г 

чај200мл; барени 
пиринач са 
шаргарепом(пир
инач60г,шаргаре
па100г,двопек50г
,сир 
млад5.5%мм50г 

чај200мл; печен 
кромпир у 
љусци250г; 
двопек50г; сир 
млади5.5%мм50г 

чај200мл; барени 
пиринач са 
шаргарепом(пирина
ч60г,шаргарепа100г
,двопек50г,сир 
млад5.5%мм50г 

Д
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ужина 
кекс слани 50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

кекс слани 50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

кекс слани 50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

кекс слани 50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

кекс слани 50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

кекс слани 50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 

кекс слани 50г; 
чај200мл; печена 
јабука200г 
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НАПОМЕНА: 

 

Наведене дијете по данима представљају само примере седмодневних дијета. 

Неопходно је да понуђач достави предлоге рецептура за наведена јела у датом седмодневном 

примеру јеловника за све стандардне дијете по закључењу уговора.  

Неопходно је да понуђач омогући да се пре сврставања јела у јеловнике ураде минималне 

корекције предлога рецептура за сваку дијету  

Рок за корекцију предлога рецептура је минимум 3 недеље.  

Све корекције предллога рецептура треба да уради главна сестра Клинике у сарадњи са 

изабраним добављачем .  

Понуђач је у обавези да за израду наведених-стандардних дијета обезбеди све намирнице са 

списка које су потребне за израду дијета планирајући их према сезонској доступности.  

Понуђач је у обавези да за израду индивидуалних дијета и специјалних требовања обезбеди све 

намирнице са списка које су потребне за израду дијета током целе године. 

 

 

 

3.КВАЛИТЕТ ДОБАРА, КОНТРОЛА ДОБАРА И ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ 
 

Понуђач услуге мора имати Решење о испуњењу санитарно-хигијенских услова као и и 

адекватну кадровску структуру (потребан број технолога, нутрициониста, и осталог особља ) за 

обављање наведене делатности.  

      Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет израде производа и обавезује се да ће 

призведени артикли у свему одговарати захтевима квалитета прописаним техничким 

спецификацијамс и правилницима те условима наведеним у : 

• Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник РС", број 72/10); 

• Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", број 41/09). 

• Овлашћена лица за праћење и контролу рада Извршиоца услуга ће свакодневно по 

пријему испоручених оброка контролисати и вредновати квалитет и квантитет пружених 

услуга у складу са условима уговора.  

Уколико овлашћено лице наручиоца након пријема оброка утврди неадекватан квалитет и 

квантитет испоручилац је дужан да у најкраћем року о свом трошку изврши адекватну замену. 

(Приликом замене оброка-намирница саставиће се обострано потписани записник).  

• Наручилац задржава право да у објекту где се врши складиштење и припрема оброка 

врши увид и дегустацију оброка у виду најављених, као и ненајављених обилазака при 

чему ће:  

- вредновати квалитет пружених услуга у складу са условима из уговора (о евентуалним 

неправилностима саставиће се обострано потписани записник).  

• Наручилац   има  право  да  путем  својих  овлашћених  органа  врши  повремену 

контролу производње уговорених добара, као и узимање узорака за лабораторијска 

испитивања. 

У случајевима када понуђач није сагласан са налазима лабораторије коју је ангажовао купац, 

уговорне стране су сагласне да се ангажује независна екстерна акредитована лабораторија. 

Резултати суперанализе су коначни а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу 

сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом суперанализе. Транспорт 

узорака на суперанализу извршиће купац о свом трошку. 
 
Налаз  ове  суперкомисије  је  коначан,  а  извештај о стању узорака  се  доставља уговорним  

странама. 

У случају доказа да се понуђач није придржавао  Правилника везаних за готова јела,  трошкове 
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сноси понуђач. 

• Приликом контроле и пријема, понуђач је обавезан ставити на увид потребну 

документацију надлежних органа и институција, по питању сировина, амбалаже, 

надзора и сличног. 

• У  случају  да  се  на  месту  пријема  констатује  одступање  у  количини,  неусловност  

и оштећења на испорученим добрима-артиклима хране, купчеви примаоц је дужан да 

сачини записник који ће потписати превозник  и тиме потврдити утврђене недостатке. 
 

Горе наведене недостатке у погледу количине, квара, оштећења и других недостатака по 

записницима купчевих прималаца, продавац ће решавати непосредно са купчевим 

примаоцима. 
Приговор у погледу количине, квара, оштећења и других недостатака, купчев прималац 

доставља у року од 24 часа Добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса или 

препорученим писмом. Горе наведене недостатке у погледу количине, квара, оштећења и 

других   недостатака   по   записницима   купчевих   прималаца,   добављач   ће   решавати 

непосредно са купчевим примаоцима. 
 
 
 

4. ТРЕБОВАЊЕ, НАЧИН ИСПОРУКЕ, АМБАЛАЖА, ТРАНСПОРТ, РОК И 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 
 

 

Требовање 
1. Понуђач је у обавези да на основу требовања овлашћених лица наручиоца  а по утврђеном 

временском распореду доставља број и врсту дијета на Клинику.  

2. Сви оброци морају бити пропраћени адекватном документацијом (отпремнице, доставнице),  

које потписује особа на Клиници задужена за пријем хране.  

3. Наручилац се обавезује да дијетну листу за наредни дан (број и врсту дијета ) достави 

изабраном добављачу до 14 h (данас за сутра).  

4. Дијетне листе ће се достављати до 14 h двојако и то:  

a) наручилац ће листе достављати у петак за суботу, недељу и понедељак  

b) наручилац ће листе за празнике доставити последњег радног дана пре наступања празника 

закључно са првим радним даном након празника.  

5. Наручилац задржава право да коригује већ достављено требовање дијета за наредни дан (+/- 

10%).  

6. Понуђач се обавезује да сва накнадна требовања : дијета, појединачних намирница, оброка, 

индивидуално прилагођених дијета (од намирница и јела са списка појединачних јела (прилог-

списак појединачних јела и намирница), достави по захтеву главне сестре, који ће му бити 

прослеђен минимум 2h пред оброк за који се тражи требовање.  

7. Понуђач је у обавези да благовремено (од 1 до 10. у текућем месецу) достави у писаној 

форми предлог јеловника за све дијете за наредни месец руководећи се датим количинама и 

избором намирница за сваку дијету. Наручилац ће достављене предлоге јеловника прегледати и 

по потреби кориговати. Евентуални кориговани јеловник наручилац је у обавези да достави 

понуђачу у писаној форми до 20. у текућем месецу. За свако ново уведено јело Понуђач је у 

обавези да приложи предлог рецептуре и омогућити евентуалну минималну корекцију.  

8. Понуђач је у обавези да одобрене јеловнике за наредни месец у штампаној форми достави на 

сваку Клинику до краја текућег месеца.  

9. Избор дозвољених намирница за планирање оброка за сваку дијету као и начини термичке 

обраде биће достављени уз кориговане рецептуре.  



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014 14 

10. Понуђач може у месецу за који су одобрени јеловници да изврши благовремену измену 

оброка уз поштовање адекватних замена у оквиру група намирница и дозвољених јела за 

одређену дијету уз сагласност главне сестре и нутриционисте-дијететичара.  

 

Испорука 

Динамика испоруке оброка се врши по захтеву наручиоца: 

Доручак од 6 и 30 до 7 и 30h 

Ручак од 10 и 45 до 12 и 30h 

                                                         Вечера од 16 до 17 и 30 h 

Наведени термини се односе на време доставе оброка на Клинику, сем ако из оправданих 

разлога у писаној форми није у тренутку наручивања назначено.  

 Ужине ће се испоручивати уз оброк . Дневне количине хлеба, по дијетама добављач се 

обавезује да испоручи пред први оброк, тј. доручак у интервалу од 6h-7h. Хлеб мора бити 

испечен најраније 6 сати пре испоруке. 

Понуђач се обавезује да појединачне намирнице испоручи порционисане пратећи грамаже 

исказане кроз дневне јеловника за све дијете, изузетак је хлеб свих врста за све дијете. 

 

Амбалажа 

Понуђач је дужан да испоруку врши у посуђу наручиоца где ће свака посуда бити прописно 

обележена, клиничким инвентарским бројем, са могућношћу коришћења и адекватног посуђа 

изабраног понуђача уколико се за тим јави потреба. Обележавање врши Понуђач за сваки оброк 

појединачно. Посуђе изабраног понуђача такође мора бити јасно обележено. 

 

Транспорт 

 Понуђач је дужан да испоруку врши сопственим транспортним средствима и особљем. 2. 

Испорука хране ће се вршити на адресу Наручиоца до кухиње. 

Понуђач је обавезан да поседује или изнајми одговарајућа превозна средства за вршење 

предметне набавке, и то:  

Специјализовано транспортно возило намењено превозу хране по HАССP стандарду. 

 

 

5.ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 

1. Понуђач је обавезан да достави потписану изјаву у којој ће навести структуру запослених а у 

прилогу фотокопије одговарајућег М обрасца. 

Наручилац тражи следећи минимум: дијететичара – нутриционисту који мора да буде на 

распологању Наручиоцу од 06.30h – 18.00h сваког дана као и викендом; квалификованог кувара 

(3 извршиоца минимум); технолога прехрамбене струке(2 извршиоца минимум). 

2. Понуђач се обавезује да обезбеди континуирану комуникацију стручног лица -нутриционисте 

са  овлашћеним лицем за наручивањем из Клинике.  

3. Понуђач мора поштовати прописане поступке припремања дијета и операције које се 

примењују на намирницама до њиховог достављања.  

4. Понуђач је у обавези да достави рецептуре јела .  

5. Понуђач гарантује адекватан квалитет, квантитет оброка (количина,нутритивна вредност, 

температура оброка ).  

6. Понуђач се обавезује да предметне услуге обавља ажурно, стручно и квалитетно, у свему 

према важећим прописима, професионалним стандардима струке за ту врсту услуге, системима 

квалитета, који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница.  

7. Понуђач се обавезује да гарантује хигијенску исправност и здравствену безбедност 

намирница за исхрану, и да у пословању са храном поступа у складу са Законом о безбедности 

хране Републике Србије и HACCP принципима. 
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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 

 
Да би  Понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке ЈНОП. 003/2014 мора да 

испуни следеће услове и да исто докаже достављањем следећих доказа: 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ   (члан 75 Закона): 
 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар што 

доказује достављањем Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

Извод из регистра надлежног Привредног суда– за правно лице; односно Извода из 

одговарајућег регистра – за предузетника; 
 

2) да он или његов(и) законски заступник(ци) нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан(ови) организоване криминалне групе, да нису осуђиван(и) за кривична дела 

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

давања мита, кривично дело преваре што доказује достављањем доказа не старијих од 2 

(два) месеца пре отварања понуда; 

 
Докази  за правно лице: 

- Извода  из  казнене  евиденције,  односно  Уверењем  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  и  кривично  дело 

преваре; 

- Извода 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; 

 
Докази за законског заступника(не могу бити старији од два месеца Пре отварања 

понуде): 
- Извода из казнене евиденције, односно Уверењем 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 месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико Понуђач има више законских 

заступника, дужан је да достави  доказ за сваког од њих; 

- за  предузетнике  и  физичка  лица:  Извода  из  казнене  евиденције,  односно 

Уверењем надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 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 

месту пребивалишта). 
 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда што доказује достављањем: 

- Потврде привредног и прекршајног суда или Потврде Агенције за привредне 
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регистре (за правно лице и предузетника) да код овог органа није регистровано да 

му је као привредном друштву, односно предузетнику изречена мера забране 

обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење 

понуда, издате након објављивања Позива за подношење понуда; 

 

 

- Потврде прекршајног суда (за физичко лице) да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова која је на снази у време објављивања позива за 

подношење понуда, издате након објављивања Позива за подношење понуда; 

Напомена:потврда АПР-а се не односи само на делатност која је предмет јавне набавке већ је 

потребно да ниједна забрана није на снази. 
 

4) 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  што 

доказује достављањем: 

- Уверења Пореске управе Министарства  финансија и привреде и Потврде(а) 

јединице локалне самоуправе да је Понуђач измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода, не старијих од 2 (два) месеца пре отварања понуда или 

потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације; 
 

5) да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању  и условима  рада, заштити  животне  средине,  као  и  да  гарантује  да је 

евентуално ималац права интелектуалне својине (члан 75 став 2. Закона) што доказује 

достављањем: 

- Обрасца Изјаве - поглавље XI. Конкурсне документације, потписаног од стране 

овлашћеног лица Понуђача и овереног печатом; 

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76 Закона): 

 
6) да  над  њим  није  покренут  поступак  стечаја  или  ликвидације,  односно  претходни 

стечајни поступак што доказује достављањем Потврде Агенције за привредне регистре, 

не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; 

7) да поседује Сертификат - документ НАССР издат од надлежних институција о 

успостављању система за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде 

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

складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и 

критичних контролних тачака (HACCP)- члан 47. Закона о безбедности хране (''Сл. гласник 

РС'', број 41/09); и Сертификат - документ  ISO 22000, што  доказује достављањем: 

- оверене копије  важећег  HACCP Сертификата  и важећег  ISO 22000 Сертификата. 

 Уколико понуђач није уједно и произвођач предметних добара, потребно је да поред наведених   

сертификата достави Изјаву да  тражене сертификате поседују   произвођачи   односно 

правни субјекти  који   покривају производњу, прераду или промет предметних добара; 

 

8) да располаже техничким  капацитетом: 

-  да је Понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке што 

доказује потписаном и овереном  сопственом Изјавом са описом техничке опремљености за 

извршење предметне набавке и достављањем потписане и оверене  Изјаве за  

произвођаче добара да поседују  Потврдe или Решења издатих од стране Министарства 

пољопривреде, водопривреде и шумарства РС које се односе на објекте у којима се врше 

производња и промет добара; 
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-   да Понуђач има обезбеђен пословни простор за обављање делатности за коју је регистрован 

што доказује прилагањем одговарајућег доказа о власништву или копије уговора о 

закупу пословног простора; 

- да Понуђач има обезбеђен складишни простор за смештај и чување понуђених добара што 

доказује прилагањем одговарајућег доказа о власништву или копије уговора о закупу 

складишног простора; 

- да Понуђач поседује специјализовано транспортно возило намењено превозу хране по 

НАССР-у што доказује прилагањем фотокопије саобраћајне дозволе и саобраћајне 

дозволе одочитане са читача, односно уколико понуђач није власник возила потребно је 

да достави правни основ на основу којег користи возило (уговор о лизингу,закупу и сл.) 

 

9) да располаже  кадровским капацитетом у моменту објављивања позива 

- Минимум 1 дијететичар – нутрициониста који мора бити на располагању наручиоцу од 

06.30 до18.00 часова сваког дана као и викендом. 
-   минимум 3 квалификована кувара 
- минимум 2 технолога прехрамбене струке 

Доказ: Понуђач доставља Изјаву у којој ће навести структуру запослених (образац изјаве о 

оспосебљеним лицима и њиховом стручном спремом које попуњава понуђач садржан је у 

прилогу Као доказ понуђач прилаже фотокопије радних књижица запослених као и фотокопије 

одговарајућег  М образаца или уговора о ангажовању. 

 
10)  Финансијски капацитет: 
 

Услов: минимум 45.000.000,00 дин промета без ПДВ-а за претходне 3 године рачунато од дана 

објављивања позива за подношење понуда, за делатност производње и промета хране. 
 
Доказ: Фотокопије реализованих уговора и изјаве/потврде наручилаца (сауговарача) оверене 

печатом и потписом  законског заступника о висини реализованог уговора. 
 

Уколико Понуђач не достави претходно наведене документе којима се доказује 

испуњеност обавезних и додатних услова, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова Понуђач доказује достављањем попуњеног, 

потписаног и овереног Обрасца о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама  и свих доказа (докумената) наведених у Обрасцу. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014 18 

 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 

76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

 

Испуњеност услова из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе: 

 

Правно лице или физичко лице - предузетник 
 

Ред. 

број 

 

Назив документа 
број и датум 

издавања 

издати од 

стране: 

 
1. 

 

Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда– за 

правно лице; односно Извод из одговарајућег регистра – за 

предузетника; 

 

  

 
 
 
 

 
2. 

Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење 

надлежног    суда    (Основног    и    Вишег)    и    надлежне 

полицијске управе МУП-а да оно и његов законски 

заступник(ци) нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре;  не  старији  од  2  (два)  месеца  пре  отварања 

понуда; 

  

 

 
 

3. 

Потврда  Агенције  за  привредне  регистре  да  код  овог 
органа није регистровано да му је као привредном друштву, 

изречена мера забране обављања делатности (која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуда), 

издату након објављивања позива за подношење понуда; 

  

 
 

4. 

Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија    и 

привреде   да   је   понуђач   измирио   доспеле   порезе   и 
доприносе, Потврду  јединице  локалне  самоуправе  да  

је  понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда;  не  старије  од  2  (два)  месеца  пре  отварања; 

понуда; 

  

 
 

5. 

Сопствена изјава понуђача  да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању  и условима  рада, заштити  животне  

средине,  као  и  да  гарантује  да је евентуално ималац 

права интелектуалне својине (члан 75 став 2. Закона); 

  

 

 
6. 

Потврда Агенције за привредне регистре да над 

понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, 

односно претходни стечајни поступак, не старију од 2 (два) 

месеца пре отварања понуда; 

  



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014 19 

 
 
 
 

7. 

-Сертификат -документ  (НАССР)  издат  од  надлежних 
институција о успостављању система за осигурање 

безбедности хране у свим фазама производње, прераде и 

промета хране, осим на нивоу примарне производње, у 

сваком објекту под контролом, у складу са принципима 

добре   произвођачке   и   хигијенске   праксе   и   анализе 

опасности и критичних контролних тачака (HACCP) 

- Сертификат - документ  ISO 22000 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
8. 

 

-    сопствена    изјава    понуђача    са    описом    техничке 
опремљености за извршење предметне набавке И за 

произвођача добара Потврде или Решења издатих од 

стране Министарства пољопривреде, водопривреде и 

шумарства  РС  које  се  односе  на  објекте  у  којима  се 

врше производња и промет добара; 

- одговарајући    доказ    о    власништву    пословног    и 

складишног простора или копија уговора о закупу; 

- одговарајући доказ о власништву превозних средстава 

за предметна добра или копија уговора о закупу возила; 

 

  

 
 
 

9. 

- копија  радних  књижица  и  М  образаца  или  уговор  о 

ангажовању, за лица која ће бити одговорна за извршење 

уговорних обавеза а сходно предмету набавке; 

  

    
 
 
 
 
 
 
   10. 

 

Услов: минимум 45.000.000,00 дин промета без ПДВ-а за 

претходне 3 године рачунато од дана објављивања позива за 

подношење понуда, за делатност производње и промета 

хране. 
 
Доказ: Фотокопије реализованих уговора и изјаве/потврде 

наручилаца (сауговарача) оверене печатом и потписом 

законског заступника о висини реализованог уговора. 
 

  

 

 
 

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 

 
Место и датум:                                                                                             Понуђач: 

 
(штампано име и презиме одговорне особе) 

 
М

.П

. 
(читак отисак печата)                                           (пун потпис) 
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Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за Подизвођача достави доказе 

да испуњава обавезне услове под тачкама од 1) – 5) као и услов под тачком 7. Испуњеност 

наведених услова за Подизвођача, Понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и 

овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

достављањем доказа (докумената) наведених у Обрасцу. 
 

У  случају  подношења  заједничке  понуде,  сваки  понуђач  из  групе  понуђача  мора 

испунити  обавезне  услове  под  тачкама  1)  -  5)  као  и  услов  под  тачком  7).  Додатне 

услове Понуђачи из Групе Понуђача испуњавају заједно. Испуњеност наведених услова 

сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног 

обрасца о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  и 

достављањем доказа (докумената) наведених у Обрасцу. 

Напомена: Понуђач који је у складу са чланом 78. став 3. Закона поднео захтев за упис у 

Регистар понуђача, може као доказ испуњености обавезних услова од 1) - 4) доставити 

Решење АПР-а о усвајању регистрационе пријаве уписа понуђача. Исто може учинити 

понуђач за свог подизвођача, односно сваки понуђач из групе понуђача. Уколико претрагом  

података из Регистра понуђача, наручилац утврди брисање привредног субјекта из 

Регистра, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Понуђач који је регистрован у Регистру који води АПР није дужан да доставља Извод о 

регистрацији привредног субјекта издат од стране Агенције за привредне регистре, јер су 

подаци из истог јавно доступни на интернет страници АПР-а. 

Понуђач може у својој понуди, уместо достављања доказа којима доказује испуњеност 

појединих услова, навести интернет страницу на којој су подаци о испуњености услова 

јавно доступни. 
Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије. 

 

Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача чија 

је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, 

да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид 

оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената. 
 

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу  оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним  бележником  или 

другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац 

може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 

издати од стране надлежних органа те државе. 
 

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 прописан начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1)   ЈЕЗИК: 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, 

читко написана на српском језику. 
Произвођачка спецификација који ће послужити за доказивање усаглашености понуђеног 

добра са захтеваним условима квалитета односно са захтеваним условима наведеним у 

техничкој документацији такође мора бити на српском језику док НАССР сертификати 

могу бити на српском или енглеском језику. 
 

2) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Крајњи рок за достављање понуда: 
 

28.08.2014.год. до 12 часова 

 

Понуде доставити на адресу : 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и 

омладину, Београд,  др Суботића 6а 

Јавно отварање понуда, обавиће се у 

просторијама Клинике за 

неурологију и психијатрију за децу 

и омладину,Београд, др Суботића 6а 

28.08.2014.год. у  12,30 часова 

 

 
Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом 

подносиоца понуде. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, 

број телефона и име и презиме особе за контакт-(маил адреса), са назнаком: 

,,ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ ЈНОП 003/2014 – ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА   – НЕ ОТВАРАТИ“ 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о 

групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој 

понуди, број телефона и име и презиме особе за контакт-(маил адреса). 
 

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради 

прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно 

убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не 

оштете листови или печат. 

Понуда поред доказа о испуњености услова за учешће у поступку (из члана 75. и 76. 

Закона) из поглавља  IV  Конкурсне документације мора да садржи још и: 
 

• Попуњен, потписан и оверен Образац о оцени испуњености услова из чланова 75. и 

76. Закона о јавним набавкама и документа којима се доказује испуњење услова (наведена у 

Обрасцу). 

• Попуњен,   потписан   и   оверен   оригиналан   Образац   понуде    

• Попуњен,  потписан  и  оверен  Образац  структуре  цене  са  упутством  како  да  се 
попуни; 

• Модел уговора  у коме треба попунити прву страницу (подаци о понуђачу), последњу страу 

оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са Моделом уговора. 

Понуђачи који подносе заједничку понуду или наступају са подизвођачем/има ти 

потписом и печатом потврђују да се слаже са Моделом уговора.  

• Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде  

• Попуњене, потписане и печатом оверене Изјаве: 
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-    Изјаву о независној понуди  ; 
- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су 

поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању,  условима  рада,  заштити  животне  средине  као  и  да  понуђач 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине - члан 75 став 2. Закона ; 

-  Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте 

обезбеђења за добро извршење посла ;  

        -   Изјаву  понуђача да  тражене сертификате поседују произвођачи односно правни 

            субјекти  који   покривају производњу, прераду или промет предметних добара; 

- Изјаву  понуђача у којој ће навести структуру запослених;  
- Изјаву  понуђача са описом техничке опремљености за извршење предметне набавке 

-   Изјаву  понуђача за  произвођаче добара да поседују  Потврдe или Решења издатих од стране 

Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства РС које се односе на објекте у којима 

се врше производња и промет добара;  
-  Изјаву да ће без одлагања обавестити 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 ; 

Изјаве које нису дате као део конкурсне документације понуђач је дужан да приложи и исте 

овери и потпише. 

• Инструмент финансијког обезбеђења за озбиљност понуде: 

-   Бланко сопствена меница са овлашћењем да се меница у износу од 3% од 

вредности понуде,  без сагласности   понуђача   може   поднети   на   наплату  ;.  

-    Извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења на коме се види да 

је достављене меница регистрована или копију Захтева за регистрацију меница; 

-    Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, на којој    

се јасно    виде    депоновани    потписи    и    печат    фирме    понуђача,    оверену 

ОРИГИНАЛНИМ печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана 

од дана отварања понуда); 

За прихватљивост понуде је довољно да је менично овлашћење само потписано и оверено 

у складу са картоном депонованих потписа; 

Приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталом 

понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца. 

 
   

Уколико Понуђач не достави претходно наведене делове Конкурсне документације и 

документе (осим Образца трошкова припреме понуде чије се недостављање неће сматрати 

битним недостатком понуде), Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и : 

− попуњен, потписан и оверен образац 9-III (поред Образца понуде - делови 9-I и 9-II 

конкурсне документације), 

− попуњен,  потписан  и  оверен  образац  о  оцени  испуњености  услова  из  члана  75. 

Закона о јавним набавкама за подизвођача  и документа наведена у обрасцу. 

 
У случају подношења заједничке понуде или  да понуђач наступа са подизвођачем сви 

обрасци и изјаве морају бити оверене и потписане. 

 

3)   ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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4)   ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

      Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

5)    НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
      У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са 

повратницом. 
Измена  и  допуна  понуде  врши  се  тако  што  понуђач  уписује  нове  (измењене  односно 

додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и 

(евентуално) прилаже тражена документа .  
Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: 

 

 

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЈНОП 003/2014 – ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА    

- НЕ ОТВАРАТИ” 

 

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и 

презиме особе за контакт. 
У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти је потребно 

навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих 

учесника у заједничкој понуди. 

 

    6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

       7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  

конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

       8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
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• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.. 
 

9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана пријема добара на адресу наручиоца. 

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача и Решења о 

квалитативном пријему уговорених добара добијеног од стране надлежног контролног органа 

наручиоца, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је 

назначено на рачуну (фактури). 

Уколико Понуђач не достави фактуру - рачун за наплату испоручених добара одмах, а 

најкасније у року од 7 дана од дана испоруке, рок плаћања се продужава за онолико дана 

колико је каснио са достављањем истог. 

Уколико   је   рок   плаћања   краћи   од   траженог,   понуда   ће   бити   одбијена   као 

неприхватљива. 
 

10) ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 
11) ЦЕНА 

Понуђена цена мора бити изражена у динарима, јединично и укупно, са и без ПДВ-а. 
 

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

Износ ПДВ-а исказати одвојено у процентима и динарској вредности. 

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде,  фиксна је до коначне 

испоруке укупно уговорене количине предметних добара (артикала хране) односно не може 

се мењати до коначне реализације уговора. 
Понуђена   цена   се   исказује   попуњавањем   Обрасца   понуде    конкурсне документације и 

део   Образац структуре цене са упутством како да се попуни.  
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија за  јавне набавке ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12). 

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. 

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. 

Закона о јавним набавкама. 

 
12) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећег 
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инструмента финансијског обезбеђења: 

-  бланко сопствена меница –  потписана и оверена у складу са картоном 

депонованих потписа.Потпис и печат не смеју да захвате бели руб (маргину) меничног 

бланкета. У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр31/11) 

меница морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који се води код 

НБС, 

- Менично  овлашћење  да  се  меница,  без  сагласности  продавца,  може  поднети 

пословној банци   на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а   у  случају  неиспуњења  уговорних  обавеза,  значајних  кашњења  у испоруци 

или једностраног раскида уговора, 

- Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења на коме се види да 

је регистрована меница основ издавања „УГОВОР О ПРОМЕТУ РОБЕ И УСЛУГА“ - у 

складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења (''Сл. гласник'' РС бр. 56/11), 

- Копија картона депонованих потписа овлашћених лица код банке на којој се јасно 

виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом 

банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања  понуде). 

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и 

меничном  овлашћењу  треба  да  буду  идентични,  као  и  број  текућег  рачуна  на 

меничном овлашћењу (уколико је попуњен) и картону депонованих потписа. 

 
Напред наведено средство финансијског обезбеђења се враћа изабраном понуђачу након 

коначне реализације уговора. 
Понуђач  је  дужан  да  након  престанка  важења  уговора,  односно  коначне  реализације 

уговора, лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима менице мора да има 

писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које 

се преузимају). 

 

          13)    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  www.poreskauprava.gov.rs, 

Министарства финансија и привреде, ул. Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, 

www.mfin.gov.rs. 

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

средине, ул. Руже Јовановић 27а, 11160 Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, 

www.merz.gov.rs 

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

запошљавања и социјалне политике, ул. Немањинњ бр.22–26, 11000 Београд, 

www.minrzs.gov.rs 

 
14) ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља понуђачима на 

располагање. 

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је 

дужан  да  чува  као  поверљиве  све  податке  о  понуђачима  садржане  у  понуди  који  су 
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посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди 

(члан 14. сатв 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама). 

Неће  се  сматрати  поверљивом  цена  и  остали  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о 

јавним набавкама. 

 

 15)  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Додатне информације или Појашњења у вези са припремом понуде Понуђачи могу 

тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

Заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 

Наручилац ће такође евентуалне Измене и Допуне конкурсне документације у року 

предвиђеном за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 
 

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда биће продужен рок за подношење понуда и 

Наручилац ће објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Питања се упућују на адресу 
 КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ, БЕОГРАД,  

др Суботића 6а; 

Или на маил адресу npk.zmaj@gmail.com 

 
16)  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДA 

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). 

Поред наведеног, Наручилац задржава право да упути Комисију која би се обиласком 

производних, складишних, транспортних и других капацитета непосредно уверила у 

пословне,  техничке  и  кадровске  способности  за  извршење  набавке  понуђача  који  је 

доставио најповољнију понуду. 

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. 

 
17)  ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове набавке и уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан 

је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу додатно обезбеђење испуњења 

уговорне обавезе, односно уместо средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза у 

износу  од 10% преда средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза на износ од 15 % 

укупне вредности уговора (без ПДВ-а). 
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18) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ 
Избор најповољније понуде те Одлука о додели уговора о јавној набавци добара извршиће 

се применом критеријума “најнижа понуђена цена“. 
 

У случају  да после спроведеног рангирања понуда две или више независне, прихватљиве и 

одговарајуће понуде имају исте понуђене цене, Наручилац ће применити помоћни 

критеријум – цена опште дечије дијете. 

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и 

понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. 

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ 

о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу добара које издаје 

Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су 

понуђена добра домаћег порекла,  ''Сл. гласник РС'' бр. 33/13). 

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања 

понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да 

ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ о томе. 

 
 

19) КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА  И  ОДГОВОРНОСТИ  ЗА  ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Нaкнaду  зa  кoришћeњe  пaтeнaтa,  кao  и  oдгoвoрнoст  зa  пoврeду  зaштићeних  прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч. 

 
20) ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом.  Захтев  за  заштиту  права  се  може  поднети  у  току  целог  поступка  јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 
 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношење захтева за 

заштиту       права       долази       до       застоја       рока       за       подношење       понуда. 

После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  из  чл.  108.  Закона  или  одлуке  о  обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

(десет) дана од дана пријема одлуке. 
 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. 
 

Ако је у исом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подошења претходног захтева. 
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха 

уплате: Републичке административне такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 

(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 
 

Уколико  подносила  захтева  оспорава  одлуку  о  додели  уговора  такса  износи  80.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 

динара, односно такса износи 0,1% понуђење цене понуђача којем је додељен уговор ако је та 

вредност већа од 80.000.000 динара. 
 

Уколико  подносилац  захтева  оспорава  одлуку  од  обустави  поступка  јавне  набавке  или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке 

(коју ће подносилац сазанати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није 

већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако 

је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
 

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

21) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након 

истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним 

набавкама . 

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана 

протека рока за подношење Захтева за заштиту права. Позив за закључење уговора ће бити 

достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, 

да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде 

успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена 

путем поште са повратницом. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. 

Закона о јавним набавкама). 

Понуђач при потписивању уговора доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза ове 

јавне набавке. 
 

22) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

На основу чланова 106. и 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, 

пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде. 
 

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

поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1., 2. и 3. Закона. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о 

јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац ће понуду понуђача, који је на списку негативних референци, одбити као 

неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу истоврстан 

са предметом ове јавне набавке. 
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23) ОБУСТАВЉАЊЕ 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 и из објективних и доказивих разлога, који се нису 

могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о 

јавним набавкама. 

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка. 
 

24) ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани Извештај о стручној оцени понуда 

на основу којег се доноси Одлука о додели уговора. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесет пет) дана од дана јавног 
отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели Уговора достави свим понуђачима 

у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 

 

25) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

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. 

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недеостатак 

наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као 

неприхватљиву. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 
КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

 БЕОГРАД, др Суботића 6а 
 

 

Број понуде :    Датум:    _/      /    _/ за јавну набавку добара 
исхране пацијената.ЈНОП 003/2014 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
Назив понуђача: 

 

 

 

 

Aдреса понуђача: 
 

 

 

 

Mатични број понуђача: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Eлектронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Teлефон: 
 

 

 

 

Teлефакс: 
 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 
 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
 

A) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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. 

 

 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНОП 003/2014 31 

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1.Назив понуђача: 

 

 

Aдреса понуђача: 

 

 

Mатични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 
Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити подизвођач 

 

Део  набавке који ће извршити подизвођач  

2.Назив понуђача: 

 

 

Aдреса понуђача: 

 

 

Mатични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 
Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити подизвођач 

 

Део  набавке који ће извршити подизвођач  

 

 

Место и датум:                                                                                             Понуђач: 
 

(штампано име и презиме одговорне особе) 

 
                                                                М.П. 

(читак отисак печата)                                           (пун потпис) 
 

НАПОМЕНА: у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати. 
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4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

1.Назив понуђача: 

 

 

Aдреса понуђача: 

 

 

Mатични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

2.Назив понуђача: 

 

 

Aдреса понуђача: 

 

 

Mатични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 
 

 
 
 

Место и датум:                                                                                             Понуђач: 
 

(штампано име и презиме одговорне особе) 

 
М.П. 

(читак отисак печата)                                           (пун потпис) 
 

 
 
 
 

НАПОМЕНА:  овај  Образац  треба  фотокопирати  у  потребном  броју  примерака 

односно за сваког члана групе понуђача (учесника у заједничкој понуди). 
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5. СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА 

НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

У вези са Позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Клинике за набавку добара број 003/2014 – ГОТОВА ЈЕЛА у отвореном 

поступку достављамо Споразум којим се међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на 

извршење јавне набавке према следећем: 
 

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем је 

 
 

 
1. 

Назив: 

 
Адреса: 
Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је  

 
 

2. 
Назив: 

 
Адреса: 
Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност 

понуде је 

Назив: 

 
Адреса: 

Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро 

извршење посла је 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

Назив: 

 
Адреса: 

Члан групе који ће издати рачун је  

 
 

4. 
Назив: 

 
Адреса: 
Рачун на који ће бити извршено плаћање је  

 
 

5. 
Број рачуна: 

 
Банка: 
Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

Назив члана групе понуђача Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора 

  

  

  

6. 

  

 

 

У                       , дана                  године, Споразум потписали 

 
Назив члана групе понуђача:                                              Потпис одговорног лица и печат 

члана групе понуђача: 
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1.    
 

 

потпис и М.П. 
 

 
 

2.    
 

 

потпис и М.П. 
 

 
 

3.    
 

 

потпис и М.П. 
 

 
 

4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  овај  Образац  треба  фотокопирати  у  

потребном  броју  примерака односно за сваког члана 

групе понуђача (учесника у заједничкој понуди). 
 

 

МП   и  потпис . 
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6.      ПРЕДМЕТ - ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ИСХРАНА  ПАЦИЈЕНАТА 
                     Дневни просек оброка по дијетама са детаљним описом дијета  

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Редни 
број: 

Назив производа 
Количина(+/-

10%) Јединична 
цена(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

(3х4) 

1 2 3 4 5 

1/1 Општа дечија дијета       

  доручак 8600     

  ручак 8600     

  ужина 8600     

  вечера 8600     

  Укупна цена свих оброка опште дечије д.(без ПДВ-а)     

1/2 Специјална дијета       

  доручак      

  ручак      

  ужина 100     

  вечера 100     

  Укупна цена свих оброка специјалне д.(без ПДВ-а)     

1/3 Дијабетична неслана дијета       

  доручак 1150     

 ужина 1150   

  ручак 1150     

  ужина 1150     

  вечера 1150     

 ужина 1150   

  Укупна цена свих оброка дијабетичне д.(без ПДВ-а)     

1/4 Без глутенска дијета       

  доручак 45     

  ручак 45     

  ужина 45     

  вечера 45     

  Укупна цена свих оброка без глутенске д.(без ПДВ-а)     

1/5 Кашаста дијета       

  доручак 135     

  ручак 135     

  ужина 135     

  вечера 135     

  Укупна цена свих оброка кашасте д.(без ПДВ-а)     

1/6 Лагана дијета       

  доручак      

  ручак      

  ужина      

  вечера 10     

  Укупна цена свих оброка без лагана д.(без ПДВ-а)     

1/7 Дијета код дијареје 20     

  доручак 20     

  ручак 20     

  ужина 20     

  вечера 20     

  Укупна цена свих оброка д.код дијареје.(без ПДВ-а)     

    Укупна цена свих стандардних дијета без ПДВ-а       

            ( на дневном нивоу):       

                           ИЗНОС ПДВ-а У%      

   Укупна цена свих стандардних дијета са ПДВ-ом       
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( на дневном нивоу): 

 

СПИСАК НАМИРНИЦА КОЈЕ СУ ПОТРЕБНЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПРИЛАГОЂЕНУ ДИЈЕТУ КОЈУ НЕ ПРАТИ ЈЕЛОВНИК 

ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ПОСЕДУЈЕ ОВЕ НАМИРНИЦЕ И ПО ПОТРЕБИ И ПИСАНОЈ ПОРУЏБИНИ НАРУЧИОЦА 
ИСПОРУЧИ ОВЕ НАМИРНИЦЕ: 
 

  

НАЗИВ НАМИРНИЦЕНАЗИВ НАМИРНИЦЕНАЗИВ НАМИРНИЦЕНАЗИВ НАМИРНИЦЕ----ЕКВИВАЛЕНТЕКВИВАЛЕНТЕКВИВАЛЕНТЕКВИВАЛЕНТ    

ЈЕДИНИЦА ЈЕДИНИЦА ЈЕДИНИЦА ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕМЕРЕМЕРЕМЕРЕ    

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-а 

ИЗНОС 
ПДВ-а 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА СА ПДВ-

ом 

Храна за бебе-еквивалент 
Хумана ХА1 500г 

 кутија       

Храна за бебе-еквивалент 
Хумана 2+ Пробиотик 500г 

 кутија       

Храна за бебе-еквивалент 
Милупа Аптамил Комфорт1 400г 

 кутија       

Храна за бебе-еквивалент 
Милупа Аптамил Комфорт2 400г 

 кутијa       

Храна за бебе-еквивалент 
Новалак2  400г 

 кутија       

Високо енергетска течна храна са 
различитим укусима -  
еквивалент Нутридринк  

комад       

Храна за бебе(поврће са месом)-
еквивалент Јувитана кашице  

комад       

Храна за бебе (воћне) –
еквивалент Јувитана кашице 

комад       

Софт маргарин 200 g комад       

Со     1кg комад       

Гриз на млеку 200 g порција       

Павлака у чаши 200мл комад       

Крем сир 100 g комад       

Кувано јаје комад       

Месо јунеће барено 100 g порција       

Барено мешано поврће 200 g порција       

Барен кромпир 200 g порција       

Пилеће барено 100 g порција       

Барен карфиол 200 g порција       

Слузава супа са пиринчем порција       

Кекс 100 g грам       

Пржен кромпир порција       

Сардина 125 g комад       

Две паштете са сиром порција       

 
  УКУПНА ЦЕНА СВИХ НАМИРНИЦА  (без ПДВ-а):   

 
  УКУПНА ЦЕНА СВИХ НАМИРНИЦА (са ПДВ-ом):   

  

НАПОМЕНА:  УДЕО ИНДИВИДУАЛНИХ ДИЈЕТА КОД НАРУЧИОЦА (КОЛИЧИНСКИ И ВРЕДНОСНО) ЈЕ ДО 5% од ВРЕДНОСТИ 
СТАНДАРДНИХ ДИЈЕТА. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Понуђач је у обавези да попуни следеће колоне: 

- јединична цена оброка по свакој дијети без ПДВ-а (доручак, ручак, вечера, ужина); 

- укупна цена оброка по свакој дијети без ПДВ-а (доручак, ручак, вечера, ужина); 

- укупна цена свих оброка сваке дијете; 

- укупну цена свих стандардних дијета без ПДВ-а (на дневном нивоу); 
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- исказати ПДВ стопу и укупан ПДВ; 

-  укупна цена свих стандардних дијета са ПДВ-ом (на дневном нивоу). 

 

 
 
 

 
ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 

(укупна цена свих стандардних дијета на 

годишњем нивоу без ПДВ-а + 5% од укупне цене 

свих стандардних дијета на годишњем нивоу без 

ПДВ-а). 

 
 ПОЈАШЊЕЊЕ:   Износ од 5  %  представља удео  

индивидуалних  дијета  у   односу  на укупну  

количину  стандардних   дијета  код наручиоца на 

годишњем нивоу. 

 

РОК ПЛАЋАЊА (Наручилац ће плаћање 

извршити вирмански по извршеној испоруци 

добара, понуде које садрже авансно плаћање ће 

бити одбијене као неприхватљиве). Наручилац 

захтева од понуђача да понуђени рок плаћања 

буде исказан у данима. 

Рок плаћања је минимално 30 дана од дана 

достављања уредног рачуна. 

 

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: 

(Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде 

чији је рок важности краћи од предвиђеног рока 

од 60 дана) 

 

 

 

ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ (уколико 

понуђач нуди попусте или погодности): 

 

 

 

 
 

 

 

ОВЕРАВА ПОНУЂAЧ 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА 

ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА 
(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом 

уговора) 

Београд ........................ 
1................................................................................................................................................................. 
  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
(Навести назив предузећа, адресу, седиште и име лица које заступа фирму)  
Шифра делатности: .........................................;  
Матични број: ..................................................;  
ПИБ: ..................................................................;  
Текући рачун: ...................................................;  
Тел/факс ...........................................................;  
(у даљем тексту овог уговора: Продавац) 
  
и  
 
2. КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ, БЕОГРАД, др Суботића 
6а,  кога заступа вд директор, проф.др Анета Лакић,(у даљем тексту овог уговора: Купац 

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ  
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују следеће:  
УГОВОРЕНЕ СТРАНЕ сагласно констатују да је Купац на основу Закона о јавним набавкама и Позива за 
подношење понуда број ________________. године спровео поступак јавне набавке добара – исхрана за 
пацијенте, и да је после спроведеног поступка, примењујући критеријум из конкурсне документације 
уговор доделио Продавцу који је у поступку јавне набавке доставио понуду бр. __________ од 
______________.  

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је испорука хране за пацијенте према спецификацији и ценама у складу са 
конкурсном документацијом и понудом Продавца.  
Комерцијални и други услови које је Продавац дао у понуди број _______ од ___________.2014. године, а 
на основу које је Купац уговор за ову јавну набавку доделио понуђачу, саставни су део овог Уговора.  
Процедура и начин сачињавања јеловника, требовање, испорука, контрола и остали услови битни за 
извршавање уговорних обавеза из ове јавне набавке садржани су у прилогу конкурсне документације 
која је саставни део овог уговора и по којем је Купац дужан да поступа. Непридржавање било којег од 
услова или захтева повлачи за собом могућност раскида уговора.  

 
Члан 3. 

Уговорну цену чини јединична цена сваког оброка из дијете из понуде без ПДВ-а. Превоз и испорука 
хране на адресу Купца, пада на терет Продавца и урачунати су у цену.  
Укупна вредност овог уговора износи ___________ без ПДВ-а; односно са ____________ПДВ-ом.  

 
Члан 4. 

Продавац се обавезује да Купцу два пута месечно испостави рачун који представља основ за плаћање 
уговорене цене. Рачун мора бити сачињен по клиникама којима је храна испоручена на такав начин да 
садржи број испоручених оброка на месечном нивоу, цену сваког испорученог оброка и укупну цену 
испоручених оброка на месечном нивоу.  
Продавац рачун испоставља Клиникама којима је у месецу обрачуна испоручивао храну.  
Купац се обавезује да у року до _____ дана од пријема исправно испостављеног рачуна изврши исплату 
по испостављеним рачунима у односу на месец у коме се врши плаћање и то на рачун продавца, број 
_____________________, код ________________________ банке.  
 

Члан 5. 
Продавац се обавезује да храну - оброке испоручује три пута дневно, у складу са потребама, количинама 
и према захтеву Купца, у складу са достављеним требовањем.  
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Члан 6. 

Продавац је обавезан да храну испоручује у амбалажи / транспортном посуђу које испуњава све 
прописане хигијенске и техничке услове и стандарде за ову врсту робе. Амбалажа / транспортно посуђе 
мора бити таква да храну штити од могућих механичких и других оштећења и просипања у току 
транспорта, утовара, претовара и истовара.  
Амбалажу / транспортно посуђе Купца Продавац мора да чува и према истом се опходи са пажњом 
доброг привредника, те свако оштећење уредно евидентира у писаној форми и  о томе обавести купца. 
Уколико амбалажу оштети тако да се предметно посуђе више не може користити, дужан је да о свом 
трошку замени новим истих или бољих карактеристика и квалитета. 
Након закључења уговора Продавац ће од Купца добити списак посуђа које ће бити коришћено у 
извршењу обавеза из овог уговора. 

Члан 7. 
Квалитет испоручене хране мора у свему одговарати конкурсној документацији, документацији 
достављеној у понуди, важећим прописима и стандардима из области производње и промета хране 
(Закон о безбедности хране, Закон о ветеринарству).  

 
Члан 8. 

Пријем хране врши се на адресу Клинике уз присуство овлашћеног радника Купца који потписом 
отпремнице Продавца верификује пријем уговорене количине. Евентуалне рекламације од стране Купца 
на испоручену количину и/или квалитет морају бити сачињене у писаној форми и достављене Продавцу 
у року од _____ часа.  
Купац је дужан да на евентуалне примедбе на квалитет и/или количину испоручене хране без одлагања 
реагује пре могуће и испоручи храну у складу са примедбама овлашћеног лица Купца.  
Купац је овлашћен да у било које време, без претходне најаве врши контролу хране која се треба 
испоручити и то на месту производње и припремања хране, на месту пријема, током и после испоруке. 
Купац је овлашћен да приликом вршења наведених контрола узимати узорке.  
Продавац је дужан да располаже одећом и обућом и стави их на располагање лицима овлашћеним од 
стране Купца за вршење контроле. 
Купац може узорке узете при вршењу контроле из претходног става да достави независној 
специјализованој институцији ради анализе. У случају да независна специјализована институција утврди 
одступања од уговореног квалитета производа, трошкови анализе иду на терет Продавца.  
У случају из претходног става Купац има право накнаде штете.  
У случају било каквих недостатака (у количини и/или квалитету) који нису последица непрописног 
руковања, односно ускладиштења, Продавац се обавезује да изврши бесплатну замену испоручене 
хране у најкраћем могућем року.  
За све остале међусобне обавезе примењиваће се услови из конкурсне документације и понуде, а ако у 
њима нису дефинисане, примењиваће се одредбе позитивних прописа и стандарда.  

 
Члан 9. 

Продавац је дужан да приликом потписивања Уговора преда финасијску гаранцију за добро 

извршење посла у форми оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без  протеста“ и роком 

доспећа „ по виђењу“ прописано потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице код НБС  за добро извршење посла у износу од 10 % 

уговорене вредности набавке са урачунатим ПДВ-ом са роком  важности 30 дана дужим од уговореног 

рока за коначно извршење посла. 

Меница  ће бити реализована: 
-  у  потпуности,  уколико  Продавац  у  току  спровођења  Уговора  одустане  од  истог,  или уколико 

Продавац неспровођењем уговора омете купца у редовном раду и нанесе му штету или угрози живот 

пацијената на ма који начин; 

- делимично, у висини настале штете (разлике  у цени и другим  трошковима)  уколико  купац буде 
принуђен да у току спровођења  уговора, одређену  количину робе набави од другог понуђача у складу са 
уговором, а због неуредне или неадекватне испоруке од  стране Продавца. 

Меница  ће бити враћена Продавцу по истеку рока или окончању посла..  

Уколико Продавац не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у 
уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а Купац задржава право да потпише уговор 
са следећим најбоље рангираним понуђачем. 

 
Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и важи годину 
дана од дана закључења.  
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Уколико Продавац своје уговорне обавезе извршава неадекватно и супротно одредбама и духу овог 
уговора, односно уколико извршавање уговорних обавеза не одговара неком од елемената садржаном у 
позиву за подношење понуда и прихваћеној понуди, Купац има право да једнострано раскине уговор, 
активира финансијску гаранцију и од Продавца захтева накнаду штете.  
Активирање средства обезбеђења не искључује право Продавца на потпуну накнаду штете.  

 
Члан 11 

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било 
којем од података прописаних чланом 77 Закона о јавним набавкама, о промени писмено обавести Купца 
и да је документује на прописан начин.  
 
Комуникација  

Члaн 12 
Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог уговора вршиће се преко контакт 
особа, у писаној форми, електронском поштом или факсом.  
Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана обавештења 
која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, бројевима телефакса и 
електронским адресама контакт особа преко којих се остварује комуникација у вези примене одредби 
овог уговора.  
Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о евентуалној 
промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.  
 
Раскид уговора  

Члан 13 
Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 
захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено 
извршила.  
Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, 
достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема обавештења за испуњење обавеза.  
Уколико уговорна страна којој је остављен рок из претходног става за испуњење уговорних обавеза исте 
не испуни уговор ће бити раскинут.  
Раскид уговора се врши писаним путем.  
У случају раскида уговора, уговорне стране задржавају сва права стечена у периоду трајања уговора.  
У случају раскида уговора услед неиспуњења уговорних обавеза друге стране, савесна уговорна страна 
има право на накнаду штете у складу са законом.  

 
Члaн 14. 

Угoвoр се мoжe раскинути нa oснoву писане сaглaснoсти сауговарача.  
Уговор се може споразумно раскинути у свако доба, осим у невреме, уколико престане да постоји 
заједнички интерес уговорних страна за реализацију предмета уговора, уз прецизно дефинисање 
међусобних права и обавеза насталих до момента раскида уговора.  
Споразумом о раскиду уговора, уговорне стране утврђуjу прaвa и oбaвeза које проистичу из раскида као 
и дан престанка важења Угoвoрa.  
Уколико се сауговарачи другачије нe дoгoвoрe, угoвoр престаје да важи истеком рока од 5 дана од дана 
споразума о раскиду  

Члaн 15. 
Наручилац је посебно овлашћен да једнострано раскине уговор у случају да Продавац не поступа 
сагласно посебним захтевима Купца постављеним у складу са одредбама овог уговора.  
Продавац је овлашћен на једнострани раскид угoвoра нарочито уколико Купац нe испуњaвa свoje 
доспеле, неоспорене финансијске обавезе у складу са одредбама овог уговора. У наведеном случају, 
Продавац је дужан да прeтхoднo Купцу одреди накнадни примерени рок за испуњење неизмирених 
обавеза који не може бити краћи од 30 дана од дана достављања захтева за испуњење доспелих 
финансијских обавеза.  
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Завршне одредбе  

Члан 16. 
Саставни делови овог Уговора су:  
1.Техничка спецификација из конкурсне документације за ову јавну набавку  
2.Понуда Даваоца услуга број _____________ од ____. _____. 2014.  
године, (заведено код Наручиоца под бројем __________________ од ................... 2014. године).  
3.Финансијска гаранција Даваоца услуга.  

Члан 17. 
Уговор се закључује даном потписа од стране уговорних страна, а ступа на снагу даном предаје 
средства обезбеђења из члана 9 овог Уговора.  
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.  

 
Члан 18. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У случају да исти 
не могу решити договором, спор ће решавати стварно надлежан суд у Београду уз примену права 
Републике Србије.  

Члан 19. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) равногласна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 
(два) примерка за своје потребе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОДАВАЦ 

Директор 
________________ 

 

КУПАЦ 

В.Д. Директор 

 

Проф.др Анета Лакић 
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VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 
 

Назив понуђача:   

Адреса и седиште:   

ПИБ број:  

Број понуде :   

Датум:   

 

Предмет :   Образац структуре цена добара: ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р
е
д

. 
б
р

. 

 
 
 
 
 

ОПИС 

 

К
о
л
и
ч
и
н
а

 

 
 

 
Јед. 

цена 

без 

ПДВ-а 

Сви 
трошкови 
који чине 
јединичну 
цену 

(царина, 
транспорт 
испорука 
и сл.) 

 
 
 
 
Стопа 

ПДВ-а 

 
 

 
Износ 

ПДВ-а на 
јединичну 

цен 

 
 

Укупна 
цена 

без 

ПДВ-а 

(3х4) 

 

 
 
Износ 
ПДВ-а 
на 

укупну 
цену 

 

 
 
Укупна цена 

са 

ПДВ-ом 

(8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Општа дечија 
дијета 

 

8600        

2 Специјална дијета 

 

  100        

 
3 

Дијабетична 
дијета 

 

   1150 
       

 
4 

 

Без глутенска дијета 
 

  45 
       

 
5 

 
Кашаста дијета 

 

 
   135 

       

 

6 
Лагана дијета 

 

  10 
       

7 

 

Дијета код дијареје   20        

8 Индивидуална 
дијета 

*        

*УДЕО ИНДИВИДУАЛНИХ ДИЈЕТА КОД НАРУЧИОЦА (КОЛИЧИНСКИ И ВРЕДНОСНО) ЈЕ ДО 5% СТАНДАРДНИХ ДИЈЕТА, ПА 
ТРЕБА ИЗРАЗИТИ УКУПНУ ЦЕНУ БЕЗ ПДВ-А И УКУПНУ ЦЕНУ СА ПДВ-ОМ. 

 
 
 
Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образвац тако што у предвиђена поља уноси тражене 
податке. 
 

 
 

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 

 

 
 

Ред.бр 
Предмет: Трошак израде 

понуде са 
урачунатим 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Објашњење:  У  табелу    је  потребно  унети  све    трошкове  које  сте  имали  приликом 
припремања понуде у складу са Чланом 88. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке........................[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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке...........................[навести предмет јавне набавке] бр. ......................[навести редни број јавне 
набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                                           __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 

У циљу доказивања испуњености услова из тачке 10 прилога бр. 4 конкурсне документације за  

предметни  поступак  јавне  набавке,  под  пуном  моралном,  материјалном и  кривичном одговорношћу, 

као законски заступник 

 

понуђачa................................................................................................ , изјављујем да именовани 

                                                    (назив понуђача) 

понуђач испуњава услов предвиђен тачком 10 прилога бр. 4 конкурсне документације и у прилог томе 

достаљамо следећу списак запослених у којем је јасно наведена структура запослених. 

 
 

 
РЕД.БР 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
Датум заснивања 

радног односа 
Врста радног 

односа 

Занимање/радно 
место из уговора о 

раду 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

8 

    

9 

    

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву прилажем 
неоверене копије радних књижица запослених као и фотокопије пријава на осигурање за 
запослене са списка. 

 

Место    

Датум    

 
М.П. 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК 

име и презиме 
 
 

___________________ 
- потпис - 

 

Напомена:Изјаву обавезно потписати и печатирати(по потреби проширити). У супротном, понуда 

ће бити одбијена. 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
 

 
 
На основу Закона о јавним набавкама  (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 142 од 

29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда објављеном од стране  

КЛИНИКE ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ,   јавну набавку 

добара: ИСХРАНА ПАЦИЈЕНАТА (   ОРН 15894300 – Готова јела)  редни број јавне набавке  

ЈНОП 003/2014 дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 
Изјављујемо  да  ћемо  приликом  потписивања  уговора  доставити  НАРУЧИОЦУ 

финансијску гаранцију за добро извршење посла: 

- оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без  протеста“ и роком доспећа „ по 

виђењу“ прописано потписане и оверене у износу од 10 % уговорене вредности набавке са 

урачунатим ПДВ-ом са роком  важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење посла. 

- штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења на коме се види 

да је достављена меница регистрована; 

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, на којој се јасно    

виде    депоновани    потписи    и    печат    фирме    понуђача,    оверену ОРИГИНАЛНИМ 

печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда); 

 
 
 
 
 
 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                 __________________ 
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XIV  СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ПОНУЂАЧА  
    
 

 
 

Најпрометније испоручена добра у  3 године (2011,2012,2013).: 
 
 

Ред.бр Референтни наручилац: Датум(година): Вредност у динарима 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

   

Са потврдама Наручиоца са листе о продатим добрима. Уз потврде, Понуђач може доставити и 
уговоре, рачуне, изводе отворених ставки, списак купаца....    
 НАПОМЕНА: 

-   Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе. 
    -   Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати 
 
 
      

 
 
 

          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                                              __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        -   Изјаву  понуђача да  тражене сертификате поседују произвођачи односно правни   

субјекти  који   покривају производњу, прераду или промет предметних добара; 

 

 

  
- Изјаву  понуђача са описом техничке опремљености за извршење предметне набавке   Изјаву  

понуђача за  произвођаче добара да поседују  Потврдe или Решења издатих од стране Министарства 

пољопривреде, водопривреде и шумарства РС које се односе на објекте у којима 
 


