
 

 
Број: ЈН 08/15/ЈНМВ 

Датум: 02.06.2015.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ УСЛУГА  

Вршење анализа за потребе санитарног надзора у поступку јавне набавке мале 

вредности  

08/15/ЈНМВ 

 

Дана 19.05.2015. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 

позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке 

мале вредности ,  број 08/15/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену на следећи 

начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 08/15/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

 III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

(стр. 6 -8 конкурсне документације) 

 VI –  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (стр. 22-26 конкурсне документације) 

 VII – МОДЕЛ УГОВОРА  (стр. 27-31 конкурсне документације) 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

 

Предмет јавне набавке су услуге- Вршење анализа за потребе санитарног надзора у 

поступку јавне набавке мале вредности 08/15/ЈНМВ  

 

 
 

Редни 
број 

Назив Јединица 
мере 

Количина  Цена по 
јединици 
мере (без 
ПДВ-а) 

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

1. Микробиолошка 
исправност хране- 
сировина и 
готових јела 

поступак 1   

2 Хемијско-
броматолошко 
испитивање 
хране(састав, 
енергетска 
вредност, 
натријум хлорид) 

поступак 1   

3 Контрола 
микробиолошког 
испитивања 
површина у 
контакту са 
храном (брисеви са 
радних површина, 
посуђа, радних 
одела и руку 
радника). 
Параметри 
испитивања су 
одређивање 
укупног броја 
микроорганизама у 
g/cm³ и изоловање 
Enterobacteriaceae 

поступак 1   

4 Микробиолошка 
испитивања 
(вода за пиће) по 
важећем 
Правилнику о 
хигијенској 
исправности воде 
за пиће 

поступак 1   



5 Физичко-хемијска 
испитивања хране 
(биолошки 
ферментисано 
поврће). 
Параметар 
испитивања је 
одређивање PH 
вредности-степен 
киселости 

поступак 1   

6 Физичко-хемијска 
испитивања 
прашка или 
средстава за 
прање веша 
Параметри 
испитивања су: 
Одређивање 
степена учешћа 
појединих 
елемената у 
саставу производа 
(нпр. Постотак 
учешћа активне 
материје у прашку 
за веш и сл.). 

Поступак  1   

7 Узорковање по 
изласку (у цену 
једног поступка 
урачунат је излазак 
за све РЈ наведене 
у спецификацији) 

излазак 1   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-
ом 

    

Цене у табели су дате као јединичне цене, с тим да ће се врста и број  узорковања вршити у договору са 

Наручиоцем  

Радне јединице Геронтолошког центра у којим ће се вршити испитивања: 
РЈ „Дом Дудова шума“ – централна кухиња – адреса: Суботица, Алеја Маршала Тита 
31; 
РЈ „Дом за негу“ , 27 Марта 36. 
РЈ „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34. 
Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3. 
Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16. 
Геронтолошки клуб „Бајнат“, браће Радића 59. 
Геронтолошки клуб „Кертварош, Алексе Шантића 27. 
Геронтолошки клуб „Зорка“ Сутјеска 82. 
Геронтолошки клуб „Прозивка“ , Наде Димић 34. 
 Један излазак на терен подразумева истовремени обилазак свих или само појединих горе 
наведених локација, у зависности од потреба и налог Наручиоца. 
ОПИС УСЛУГА: Услуге лабораторијских анализа и испитивања код Наручиоца и то: 



-Микробиолошку исправност хране – сировина и готових јела 
- Микробиолошка испитивања површина у контакту са храном (  брисеви (радна површина, 
одела радника, руку радника); 
-микробиолошко испитивање (воде за пиће) 
 
-Физичко хемијска испитивања (биолошки ферментисано поврће ); 
- Физичко хемијска испитивања прашка или средстава за прање веша: 
НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 
Вршилац услуга је обавезан, да у оквиру фиксно уговорене цене, врши периодична 
(редовна) испитивања и анализе у току 1 године ( по закључењу уговора), на основу узорка 
и захтева за испитивање са јасно дефинисаним параметрима које је потребно испитати 
(записник о узорковању), које доставља Наручилац. Након извршене услуге испитивања, 
издаје се извештај о испитивању, насловљен на Наручиоца са унетим подацима из 
Записника о узорковању. 
РОК ЗА УЗОРКОВАЊЕ: не дужи од 5 дана од дана давања налога Наручиоца 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: у зависности од врсте анализе; 
КВАЛИТЕТ УСЛУГА:Налази који се издају засновани су искључиво на примљеним 
узорцима и у складу са информацијама и упутствима дефинисаним од стране Наручиоца и 
односе искључиво на те специфичне узорке. Сви налази и испитивања треба да се 
обављају са дужном професионалном пажњом, а према важећим прописима. 
ОБАВЕЗНА ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Вршилац услуга обавезан је да достави сву 
пропратну документацију у складу са правилима: 
- Сертификат : SRPS ISO/IEC 17025:2006 
 
 
          Место и датум:                                                            Понуђач: 
 
______________________                                        ______________________ 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга –– Вршење 
анализа  за потребе санитарног надзора,ЈН број 08/15/ЈНМВ    
  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

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



 
 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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



 
 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –  Вршење анализа  за потребе санитарног надзора  број 
08/15/ЈНМВ     

 
Укупна цена без ПДВ-а  
(на годишњем нивоу) 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
(на годишњем нивоу) 
 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 45 дана,  рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна вршиоца услуга за сваку 
сукцесивно извршену услугу, уз који ће бити 
приложен извештај о извршеној услузи. 
 
 

45 дана,  рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна вршиоца услуга за 
сваку сукцесивно извршену услугу,  уз 
који ће бити приложен извештај о 
извршеној услузи. 
 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од дана 
отварања понуда 

Рок за узорковање Понуђач је обавезан да узорковање 
изврши у року од 5 дана од дана 
достављања налога Наручиоца 

 
Рок извршења услуге 
Извршење услуге која је предмет набавке врши 
се у периоду од годину дана од дана 
закључења уговора у зависности од врсте 
анализе 

Извршење услуге која је предмет 
набавке врши се у периоду од годину 
дана од дана закључења уговора , у 
зависности од врсте анализе: 
_____________ дана од дана давања 
налога од стране Наручиоца за 
Микробиолошку исправност хране – 
 сировина и готових јела  
_____________ дана од дана давања 
налога од стране Наручиоца за 
хемијско-броматолошко испитвање  
хране  
_____________ дана од дана давања 
налога од стране Наручиоца за 
Микробиолошка испитивања 
површина у контакту са храном 
 (брисеви (радна површина, одела 
радника, руку радника); 
 
_____________ дана од дана давања 
налога од стране Наручиоца за 
микробиолошко испитивање воде за 
пиће 
_____________ дана од дана давања 
налога од стране Наручиоца за 
Физичко хемијска испитивања 
(биолошки ферментисано поврће) 



_____________ дана од дана давања 
налога од стране Наручиоца за 
Физичко хемијска испитивања прашка 
или средстава за прање веша  
 
 

Место и начин извршења уговора Извршење услуге која је предмет 
уговора врши се на адресама 
наручиоца наведеним у оквиру 
техничких спецификација и модела 
уговора. 
 

 
 
 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
      М. П.  

_____________________________       _______________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 
 

УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА 
 
 

 
Закључен дана _____________  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Вршилац услуга), 
 
 
За потребе набавке услуга које су предмет овог уговора Вршилац услуга ангажује следеће 
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и 
у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе 
понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 

-да је Наручилац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу позива за достављање 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
19.05.2015 године за набавку услуга: Вршење анализа  за потребе санитарног надзора 
,спровео поступак јавне набавке мале вредности број 08/15/ЈНМВ (редни број из плана 
набавке: 1.2.83);   
 -да је вршилац услуга дана _________________ године доставио понуду број 
___________________  од ____________ године заведену под деловодним бројем 
наручиоца____________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора.Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за предметну јавну 
набавку. 



 -да понуда вршиоца услуга у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације,које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде 
Продавца и одлуке о додели уговора број __________ од ____________,изабрао означеног 
вршиоца услуга за извршене услуге  које су предмет уговора. 

Члан 2. 
 

Предмет уговора је набавка услуга -  Вршење анализа  за потребе санитарног 
надзора , број 08/15/ЈНМВ која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  

- укупна цена за набавку услуга из члана 2. Уговора у износу који је предвиђен у 
понуди за сваку врсту испитивања као и трошкове изласка на терен, чија је 
вредност исказана путем јединичних цена за сваку од предвиђених врста анализа 
као и трошкова изласка, а максимално до износа процењене вредности набавке. 

      Порез на додату вредност плаћа Наручилац. 
 
 

Члан 4. 
 
 Наручилац се обавезује да плати извршену услугу Вршиоцу услуге у року од 45 
дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна вршиоца услуга за сваку сукцесивно 
извршену услугу, уз који ће бити приложен извештај о извршеној услузи. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун вршиоца услуге. 
 

Члан 5. 
                 Вршилац услуга се обавезује да узорковање за потребе вршења анализа изврши 
у року од 5 дана од дана достављања  налога Наручиоца. 
     Вршилац услуга обавезује се  да ће услуге које су предмет овог уговора вршити у 
периоду од дана почетка важења уговора____________године до ______________ године, 
а на основу захтева Наручиоца, у зависности од врсте анализе: 
_____________ дана од дана давања налога од стране Наручиоца за Микробиолошку 
исправност хране – сировина и готових јела  
_____________ дана од дана давања налога од стране Наручиоца за хемијско-
броматолошко испитивање  хране 
____________ дана од дана давања налога од стране Наручиоца за Микробиолошка 
испитивања површина у контакту са храном (  брисеви (радна површина, одела радника, 
руку радника); 
_____________ дана од дана давања налога од стране Наручиоца за микробиолошко 
испитивање воде за пиће 
_____________ дана од дана давања налога од стране Наручиоца за Физичко хемијска 
испитивања (биолошки ферментисано поврће) 
_____________ дана од дана давања налога од стране Наручиоца за Физичко хемијска 
испитивања прашка или средстава за прање веша  
 

Члан 6. 
 
Место и начин вршења услуга су радне јединице Геронтолошког центра: 
РЈ „Дом Дудова шума“ – централна кухиња – адреса: Суботица, Алеја Маршала Тита 31; 
РЈ „Дом за негу“ , 27 Марта 36. 
РЈ „Дом за одрасла лица“, Чикош беле 34. 
Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3. 
Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16. 
Геронтолошки клуб „Бајнат“, браће Радића 59. 



Геронтолошки клуб „Кертварош, Алексе Шантића 27. 
Геронтолошки клуб „Зорка“ Сутјеска 82. 
Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34. 
Један излазак на терен подразумева истовремени обилазак свих или само појединих горе 
наведених локација, у зависности од потреба и налога Наручиоца. 
 

Члан 7. 
Вршилац услуга обавезан је да достави сву пропратну документацију у складу са 
правилима и важећим прописима. 
Приликом пружања услуга примењују се стандарди и нормативи који су предвиђени за 
предметну врсту услуга ( SRPS ISO/IEC 17025:2006). 
  

Члан 8. 
Извршена услуга у свему мора одговарати карактеристикама чију је услугу вршилац нудио 
у поступку јавне набавке, а на основу техничких спецификација одређених у конкурсној 
документацији. 
Вршилац услуга дужан је да уговорене услуге изведе стручно и квалитетно у уговореном 
року и према важећим стандардима и одговара за сваку нанету штету услед својих 
пропуста. 
Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга Наручилац је дужан у писаној 
форми доставити вршиоцу услуга у року од 8 дана од дана извршења сваке сукцесивне 
услуге. Вршилац услуга дужан је наведене недостатке отклонити у року од 3 дана од дана 
извршене рекламације од стране Наручиоца. 
Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању недостатака, 
Наручилац има право на раскид уговора као и право да све недостатке отклони путем 
трећег лица а на рачун вршиоца услуга, као и на накнаду причињене штете. 
 

Члан 9. 
 

              Обе уговорне стране могу раскинути уговор, уколико се нека од уговорних страна 
не придржава уговорних обавеза писаним путем у случају неизвршења уговорних обавеза 
од стране вршиоца услуга, а евентуални трошкови Наручиоца падају на терет Вршиоца 
услуга. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када вршилац 
услуга прими обавештење о раскиду уговора од стране  Наручиоца. 
 

Члан 10. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у 
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 

 
 

Члан 11. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа којима се регулише материја 
која је предмет уговора. 

 
 

Члан 12. 
 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 
два а вршилац услуга два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 



    
 

ПРОДАВАЦ                                                              КУПАЦ 
  __________________________                              _________________________ 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


