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  I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о Наручиоцу 

             Назива наручиоца: Геронтолошки центар Суботица, Алеја маршала Тита  бр. 31, 24000 
Суботица 
            ПИБ 100959794, 
            Матични број 08121249, 

            Интернет страница наручиоца:www.gcsu.co.rs 

            Особа за контакт: Службеник за јавне набавке, телефон 024/644-428 – мр Милан Бакић 
 

2. Предмет јавне набавке 
          Предмет јавне набавке су услуге 
  

3. Врста поступка јавне набавке 
              Предметна јавна набавка се спроводи у пступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
             Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен  на Порталу јавних 

набавки  и на интернет страници Наручиоца :www.gcsu.co.rs 

             Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
4. Рок и начин подношења понуда 

            Понуде се подносе на адресу : Геронтолошки центар Суботица, Алеја маршала Тита  бр. 
31, 24000 Суботица, писарница. 
            Рок за подношење понуда је 14.06.2013. године до 10. 00 часова. 
            Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 
10,00 часова наведеног датума у писарници наручиоца. 
           Наручилац ће по пријему одређене понуде, назначити време њеног пријема, евиденциони 
број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. 
          Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити сматраће се 
неблаговременом. 
          Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу , са назнаком да је поднета неблаговремено. 
         У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да назначи који  део понуде мења 
односно која документа накнадно доставља. 
         По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
         Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с 
тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку услуга-услуге 
ресторана поводом прославе Дана Установе Геронтолошког центра из Суботице, број 
72/13/ЈНМВ -НЕ ОТВАРАЈ- 
        Понуђач подноси понуду у затвореној коверти и на полеђини коверте обавезно наводи назив 
и адресу понуђача , телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. 
        Понуда се доставља, на преузетом обрасцу понуде, мора бити јасна и недвосмислена, 
оверена печатом  и потписом овлашћеног лица понуђача. 
        Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду  буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу наканадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
        Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
        Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
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5. Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 14.06.2013. године  у 10,30 часова у радним просторијама 
Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја маршала Тита  бр. 31, 24000 Суботица. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење за учешће у 
поступку јавног отварања понуда. 

 
6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

                       Одлуку о додели  уговора, наручилац ће донети у року од три дана од дана јавног 
отварања понуда. 

 
 II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

                        Опис предмета  набавке: Предмет јавне набавке 72/13/ЈНМВ су услуге ресторана 
поводом прославе Дана Установе Геронтолошког центра из Суботице. 
                        Спецификација и количина предмета јавне набавке дефинисане су у делу VIII 
конкурсне документације „Техничке спецификације“. 
                      Назив и ознака из општег речника набавки: 55300000.-услуге ресторана и услуге 
послуживања храном. 

 
                                        III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
                                             ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1) Услов:   Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у 

одговарајући регистар 
2) Услов:  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуда. 

4) Услов: 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. 

                     
                        Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привредног суда; 

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и 
његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  
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3) Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делтаности, или потврду Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; 

4) Уверења Пореске  управе  Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, 

Доказ из тачке 2),3)и4) не може бити старији од од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
                      Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привредног суда; 

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење  надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да  није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Потврде  прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делтаности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 

 изречена мера забране обављања делатности; 
4) Уверења Пореске  управе  Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, 

Доказ из тачке 2),3)и4) не може бити старији од од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
                    Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
   

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење  надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да  није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

                                         2)  Потврде  прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова; 
                                         3) Уверења Пореске  управе  Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
Доказ из тачке 1) и 3)) не може бити старији од од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 2) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
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                           Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежног органа . Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у 
којој треба да наведе интернет странице надлежних органа. 
 

                          У поступку  јавне набавке мале вредности овог закона члан 77. став 4. 
Закона(„Сл. Гласник РС 124/12) , испуњеност свих  обавезних услова утврђених конкурсном 
документацијом понуђач може да доказује  достављањем писане изјаве којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.    
 

 

 

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

                        Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца 
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 
                        Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке 
прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном 
документацијом и позивом за подношење понуда. 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
Понуда мора бити састављена на  српском језику. 
 

2. Обавезна садржина понуде 
 

 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (обаразац 5. у конкурсној документацији); 
- Доказ о испуњености услова из члана 75 Закона, наведене у Упутству како се доказује 
испуњеност услова (део под 3. у конкурсној документацији); 
- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона, попуњен, потписан и печатом 
оверен  (образац 6. у конкурсној документацији); 
-Модел уговора – понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом 
оверити чиме потврђије да је сагласан са предлогом модела уговора (образац 7. у конкурсној 
документацији); 
- Образац изјаве о независној понуди (образац 9. у конкурсној документацији); 
-Образац трошкове припреме понуде (образац 10. у конкурсној документацији) 
-Образац изјаве у складу са чланом 77. став 4. Закона  о јавним набавкама (образац 11 у 
конкурсној документацији); 

 
   3) Начин на који понуда мора да буде сачињена 
                   Обрасце дате у конкурсној документацији , односно податке који морају бити њихов 
саставни део , понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 
оверава. 
                   Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи за 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати , 
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији. 
                   У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који 
део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
                   По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
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4. Партије 

Предметна набавка није обликована по партијама 
5. Понуда са варијантама 

Понуде са варијантама нису дозвољене 
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди  или као подвршиоц 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди  
или као подвршиоц. У понуди  (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са 
подвршиоцем. 

7. Понуда са подвршиоцем 
Понуђач који подноси понуду са подвршиоцем дужан је да: 
-у обрасцу понуде ( образац бр. 5. у конкурсној документацији ) наведе опште податке о 
подвршиоцу , проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подвршоц услуге (који не 
може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвршиоца 
-за подизвршиоца достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона на начин предвиђен у делу под  III  у конкурсној документацији. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду 
са подвршиоцем, тај подвршиоц ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број 
подизвршиоца. 
Понуђач је дужан да наручиоцу , на његов захтев, омогући приступ код подвршиоца ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
Добављач не може ангажовати као подвршиоца лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
У овом случају ће наручилац обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

8. Заједничка понуда 
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде ( образац бр. 5. у конкурсној 
документацији ) , навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 
За сваког учесника из групе понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став1. Тач. 1) до 4) Закона на начин предвиђен у делу под  III  у конкурсној документацији. 
Обрасци из конкурсне документације у случају подношења заједничке понуде се потписују и 
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3 у оквиру IV 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Група понуђача дужна је да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи податке о : 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3)понуђачу који ће издати рачун; 
4)рачуну на који ће бити извршено плаћање 
5)обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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9. Захтеви у погледу рока извршења услуге, места извршења , начина рока 

и услова плаћања 



 

 

9.1.Захтеви у погледу  рока извршења  услуге 
Рок извршења услуге је 28.06.2013. године. од 19,00 -02,00 часова. 
9.2. Захтеви у погледу места  и начина извршења услуге 
Услови које  је понуђач дужан да испуни: 
- сала да буде капацитета минимум 200 места 
-обезбеђен паркинг за минимум 80 возила 
-обезбеђен градски превоз (или уколико не обезбеди градски превоз да трошкови превоза терете 
понуђача) 
-жива музика – оркестар (не синтисајзер), обавезно певач и певачица (репертоар ): на српском -
народна и забавна 
                       на мађарском – народна и забавна 
- понуђач обезбеђује 1 конобара на 35 особа 
- понуђач обезбеђује декорацију сале ( столове, столице, простор) 
- Наручилац сам  обезбеђује десерт, набавља пиће (алкохолно и безалкохолно), при чему 
понуђач доставља изјаву да даје сагласност на то  (образац бр. 12. конкурсне документације). 
9.3. Захтеви у погледу  начина рока и услова плаћања 
 Плаћање мора бити извршено по извршеној реализацији услуга. Рок плаћања не може бити дужи 
од 45 дана, од дана пријема исправног рачуна понуђача. 
Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди 
авансно плаћање биће одбијена као неодговарајућа. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
   Рок важењљ понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
   Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

10. Цена, структура цене и начин на који мора да буде наведена и изражена 
у понуди 

Цена услуге коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19.Закона мора бити исказана у 
динарима. 
Понуђачи ће исказати посебну јединичну цену услуге без ПДВ-а по особи. 
Цена мора бити фиксна и не може се мењати после закључења уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона, односно тражиће образложење свих њених састваних делова које сматра 
меродавним. 

11. Начин означавања поверљивих података 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбиће давање информације која би 
значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чуваће као пословну тајну имена, 
заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као  и податке о поднетим понудама до 
отварања понуда. 
       Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем  десном углу садрже ознаку  „ПОВЕРЉИВО“, 
као и  испод  поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
                        Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 
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12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације , одговор доставити у писаном 
облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
 Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано 
лице ће упутити уз напомену Захтев  за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације- 72/13/ЈНМВ, на неки од следећих начина: 

 путем поште на адресу наручиоца:Геронтолошки центар 
Суботица, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 24000 Суботица. 

 Факсом на број 024/556-030 

 електронским путем на адресу : milan@gcsu.rs  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 

13.  Измене и допуне конкурсне окументације 
Ако наручилац у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну 
документацију о извршеним изменама и допунама ће благовремено обавестити све понуђаче који 
су примили конкурсну документацију. 
Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Наручиоца. 

14. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог 
подвршиоца 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контолу 
(увид) код понуђача, односно његовог подвршиоца. 
Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршитит исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

15. Критеријум за доделу уговора 
У предметном поступку јавне набавке услуга – услуге ресторана поводом прославе „Дана 
Установе“ Геронтолошког центра из Суботице 72/13/ЈНМВ критеријум за доделу уговора је 
„најнижа понуђена цена“ 
Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају једнаку најнижу понуђену 
цену, као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача, који је исказао дужи „Рок плаћања“. 

16.  Рок за закључење уговора 
Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана од протека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона  о јавним набавкама.  

17. Разлози због којих понуда може бити одбијена 
наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чланом 3. тачком 31),32) и 33) Закона о јавним набавкама. 
Такође наручилац ће одбити понуду и ако : 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) је понуђен рок важења понуде краћи од прописаног; 
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или 
није могуће упоредити је са другим понудама. 
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18. Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице. 
Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтерсованог лица може да поднесе 
пословно удружење. 



 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно – 
предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца осим уколико Законом није другачије одређено. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објавуиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин 
достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) 
дана од 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 рзлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. закона о јавним набавкама, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-
016, сврха: Републичка административна такса ЈНМВ  број 72/13, корисник: Буџет Републике 
Србије). 
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту 
права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
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                                                              V  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 
                            Понуда за јавну набаку услуге- Услуге ресторана поводом прославе Дана 
Установе Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 
72/13/ЈНМВ, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 
05.06.2013. године, као и на интернет страници Наручиоца. 
 
Понуду дајем: 
Заокружити и податке уписати  за а), б) и в) 
 
а) самостално 
 
б)са подвршиоцем 
 



 

 

б)као заједничку понуду 
 
 
 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра _______________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Адреса седишта _____________________________________________________________________ 
 
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 одговорно за потписивање уговора: ________________________________________________ 
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         ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

1) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Адреса седишта _______________________________________________________________ 
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 одговорно за потписивање уговора:__________________________________________ 



 

 

 

 
       2) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Адреса седишта _______________________________________________________________ 
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 одговорно за потписивање уговора:__________________________________________ 
 
 

        3) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Адреса седишта _______________________________________________________________ 
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 одговорно за потписивање уговора:__________________________________________ 
 

 
 Уколико у групи понуђача има више од 3 понуђача, потребно је копирати страну 

обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача. 
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    ОПШТИ  ПОДАЦИ  О ПОДВРШИОЦУ  УСЛУГА 
 
    1) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Адреса седишта _______________________________________________________________ 
Матични број понуђача: _________________________________________________________ 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________________________ 
Матични број : _________________________________________________________ 
           Име особе за контакт: __________________________________________________________ 
           Електронска адреса понуђача (e-mail)_____________________________________________ 
           Телефон: ____________________________________________________________________ 
           Телефакс:____________________________________________________________________ 
           Број рачуна понуђача и назив банке: _____________________________________________ 



 

 

           Лице одговорно за потписивање уговора:__________________________________________ 
   
            У  понуди ће подвршиоц ______________________ извршити следећи део набавке 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
што износи _________% вредности понуде. 
 
       2) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Адреса седишта _______________________________________________________________ 
Матични број понуђача: _________________________________________________________ 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________________________ 
Матични број : _________________________________________________________ 
           Име особе за контакт: __________________________________________________________ 
           Електронска адреса понуђача (e-mail)_____________________________________________ 
           Телефон: ____________________________________________________________________ 
           Телефакс:____________________________________________________________________ 
           Број рачуна понуђача и назив банке: _____________________________________________ 
           Лице одговорно за потписивање уговора:__________________________________________ 
 

             У  понуди ће подвршиоц ______________________ извршити следећи део набавке 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
што износи _________% вредности понуде. 
           
        3) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Адреса седишта _______________________________________________________________ 
Матични број понуђача: _________________________________________________________ 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________________________ 
Матични број : _________________________________________________________ 
           Име особе за контакт: __________________________________________________________ 
           Електронска адреса понуђача (e-mail)_____________________________________________ 
           Телефон: ____________________________________________________________________ 
           Телефакс:____________________________________________________________________ 
           Број рачуна понуђача и назив банке: _____________________________________________ 
           Лице одговорно за потписивање уговора:__________________________________________ 
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            У  понуди ће подвршиоц ______________________ извршити следећи део набавке 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
што износи _________% вредности понуде. 
 
 

     *   Уколико  понуђач наступа са већим бројем подвршица од 3 , потребно је копирати 
страну обрасца понуде и навести све подвршиоце услуга. 

 
       

 Рок важења понуде: ____________ дана од дана јавног отварања понуда ( минимум 30 
дана) 



 

 

 Цена ___________________ дин.  за услугу  ресторана по 1 особи без ПДВ-а (понуђач је 
дужан да упише јединичну цену). Цена мора бити фиксна. 

 Рок  и начин плаћања је: ______________дана од дана пријема рачуна, (максимум 45 
 дана) по реализацији услуге 

 рок извршења услуге _________________ 
 
 
 
 

                     У  ______________________                                       Потпис овлашћеног лица 
 

                     Дана: ___________________                     М.П.           ______________________ 
 
 

        Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
                            Уколико понуђачи подносе заједничку понуду , група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде. 
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 VI   Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и конкурсне домкументације 

 

 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА  

Доствљено 
(проверава 

Наручилац) 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда- правно лице, 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из  одговарајућег регистра – предузетник. 

ДА - НЕ 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног  ДА - НЕ       



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. 

суда и надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члана 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко оод 
кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре-правно лице 
Извод из казнене евиденције, односно уверење  надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 
понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члана организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за неко оод кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре-
предузетник 
Извод из казнене евиденције, односно уверење  надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 
понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члана организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за неко оод кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре-
физичко лице 

 
 
 
 
 
 
3. 

Потврде Привредног и Прекршајног суда да није изречена 
мера забране обављања делатности , или потврду Агенције 
за привредне регистре да код овог органа није регистровано, 
да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности – правно лице; 
Потврде  Прекршајног суда да  му није изречена мера 
забране обављања делатности , или потврду Агенције за 
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да 
му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности – предузетник; 
Потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова – физичко лице. 

 ДА - НЕ       
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4. Уверење пореске управе Министарства  финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и 
Уверење надлежне локалне смоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода – правно лице. 
Уверење пореске управе Министарства  финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и 
Уверење надлежне локалне смоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода – предузетник. 
Уверење пореске управе Министарства  финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и 
Уверење надлежне локалне смоуправе да је измирио обавезе 

ДА - НЕ 



 

 

по основу изворних локалних јавних прихода – физичко лице. 
 

5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке- уколико 
понуду подноси група понуђача 
 

ДА - НЕ      

 
 

 
 

 

6. 
 
 
 
 
 
 

Образац изјаве понуђача 

   У поступку  јавне набавке мале вредности овог закона члан 
77. став 4. Закона,(Сл. Гласник РС“ број 124/12) испуњеност 
свих  обавезних услова утврђених конкурсном 
документацијом понуђач може да доказује  достављањем 
писане изјаве којом понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.    
 

 ДА - НЕ       

7. Попуњен , потписан и печатом оверен „Образац понуде“ ДА – НЕ 

8. Попуњен , потписан и печатом оверен „Образац  за оцену 
испуњености услова из члана 75. закона и конкурсне 
документације“ 

ДА – НЕ 

9. Попуњен, оверен печатом потписан „Модел уговора“ ДА – НЕ 

10.  Попуњену, потписану и печатом овререну „ Изјаву о независној 
понуди“ 

ДА – НЕ 

11. Попуњен потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме 
понуде“ 

ДА – НЕ 

12. Попуњену, потписану и печатом оверену „Изјаву у складу са 
чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама“ 

ДА – НЕ 

У _____________________________                                Потпис овлашћеног лица 
 
Дана:_________________________                    М.П.      _______________________ 
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Број:   
Датум:   
 
 

 VII     МОДЕЛ   УГОВОРА  

                
 Закључен између: 
 
                 Геронтолошког центра са седиштем у Суботици, Алеја Маршала Тита 31, кога 
заступа др Ненад Иванишевић ( у даљем тексту  : купац ), порески идентификациони број 
100959794 
                            и 
 ________________________ , са седиштем у __________________, улица 
________________________________, бр. ______, кога заступа  _________________________ ( у 
даљем тексту : вршилац услуга ), порески идентификациони број ________________________. 
 

За потребе набавке услуга вршилац услуга ангажује следеће подвршиоце или ће набавку 
добара извршити група понуђача са следећим учесницима: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(уписати све подвршиоце или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ) 

Члан 1. 
 

 1.1.Уговорне стране констатују: 
 - да је наручилац у складу са чл. 53. Закона о јавним набавкама ( „Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 124/2012 ),  на основу позива за достављање понуда за набавку 
услуга ресторана поводом прославе Дана установе Геронтолошког центра из Суботице, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности услуга. 

 да је вршилац услуга____________________ године доставио понуду _________________  
која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 
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 -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 чл. 108. Закона, на основу понуде и одлуке о 
додели уговора изабрао означеног вршиоца услуга. 
 

Члан 2. 
 

 2.1.Предмет уговора је набавка услуга – Набавка услуга ресторана поводом 
прославе Дана Установе Геронтоплошког центра из Суботице ,  са ценом  која је саставни део 
његове понуде. 
 



 

 

Члан 3. 
 
 3.1.Уговорну цену чине: 
 
- укупна цена за набавку услуга из члана 2.1. Уговора без урачунатог пореза на додату вредност 
износу од _________________________ динара 
 
 

Члан 4. 
 

 4.1.Аванс није предвиђен, исплата уговорене цене ће се извршити  ______дана 
од дана пријема рачуна, (максимум 45 дана) по реализацији услуге 
 

Члан 5. 
 

 5.1.Вршилац услуге је дужан уговорене услуге извести дана _________2013. 
године 
 

Члан 6. 
 

       6.1.  Вршилац услуга је дужан уговорене услуге извести стручно и квалитетно, према важећим 
стандардима и одговара за сваку нанету штету наручиоцу услед својих пропуста. 
 
           Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је дужан доставити 
вршиоцу услуга у року од 30 дана извршења услуга:Вршилац услуга дужан је наведене 
недостатке отклонити у року од 15 дана од дана извршене рекламације од стране наручиоца. 

Члан 7. 

 
          7.1. На односе који нису регулисани овим уговором примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и других прописа који регулишу област која је предмет уговора. 
  

Члан 8. 
 

 8.1.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 9. 

 9.1.Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, од којих наручилац  
задржава три примерка а извршилац услуга два примерка. 

 
 
    Конкурсна документација  за јавну набавку услуга- Услуге ресторана поводом прославе Дана Установе 
             Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 72/13/ЈНМВ 

                                                                   страна 18 до 25 

 
 9.2.Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 
                             
 
 
 НАРУЧИЛАЦ                                                                 ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА 
 
 
              ---------------------------------------                                            --------------------------------------- 
 



 

 

                        Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђеч подноси заједничку 
понуду, односно понуду са учешћем подвршиоца, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подвршиоци. У случају подношења заједничке понуде, 
група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Конкурсна документација  за јавну набавку услуга- Услуге ресторана поводом прославе  Дана Установе 
             Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 72/13/ЈНМВ 

страна 19 до25 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIII    ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

  Предмет јавне набаке је  услуга- Услуге ресторана поводом прославе Дана Установе 
Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 
72/13/ЈНМВ 

 
                

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ УСЛУГЕ JM КОЛ. ЦЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ 
ПДВ-а 

1 Услугe рeстoрaнa: 
-супa 

Број 
особа 

270   



 

 

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ УСЛУГЕ JM КОЛ. ЦЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ 
ПДВ-а 

- Пeчeњe нa пoрциje и тo: 
  1. Кaрaђoрђeвa шницлa 
2. Пaрискa  шницлa 
3.Бaтaк и кaрaбaтaк (грил) 
4.Рoлaт сa бeлим мeсoм и 
шajтoм 
-Прилoг: 
      рeстoвaни крoмпир 
     пиринaч сa пoврћeм (ризи-
бизи) 
-мeшaнa сeзoнскa сaлaтa нa 
пoрциje 
-хлeб  
 

2 ИЗНOС БEЗ ПДВ-a                                                            

3 ПДВ     

4 ИЗНOС СА ПДВ-ом     

 

 
 

 
   Место и датум:                                                                    Понуђач: 

 
                                                                                            Печат и потпис: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Конкурсна документација  за јавну набавку услуга- Услуге ресторана поводом прославе Дана 
Установе Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 72/13/ЈНМВ 

страна 20 до25 
 
 

                                     
  IX   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
                       У складу са чланом 26. закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12) као и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 
број 29/2013), у јавној набавци услуга- услуге ресторана поводом прославе Дана Установе 
Геронтолошког центра из Суботице , број 72/13/ЈНМВ, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу : 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              И  З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 
                      Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима 
 
 
 
 
 
 
                  У __________________                                Потпис овлашћеног лица 
 
                  Дана: ______________           М.П.               _______________________ 
 
 
 
                             Напомене:  
                            Уколико понуђечи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
печатом образац 
 
 
 
 
 
 
 
   Конкурсна документација  за јавну набавку услуга- Услуге ресторана поводом  прославе Дана Установе 
             Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 72/13/ЈНМВ 

страна 21до 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 



 

 

                            Приликом припремања понуде за јавну набавку услуга - услуге ресторана 
поводом прославе Дана Установе Геронтолошког центра из Суботице , број 72/13/ЈНМВ, као 
понуђач ________________________________________ из _________________________ имао 
                           ( назив понуђача) 
 сам следеће трошкове : 

 
 

1 _________________________________._________________  - динара 

2 _________________________________._________________  - динара 
3 _________________________________._________________  - динара 

4 _________________________________._________________  - динара 
5 _________________________________._________________  - динара 

 

 

 
 
         Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од наручиоца наканаду трошкова. 

 
 
 
                  У __________________                                Потпис овлашћеног лица 
 
                  Дана: ______________           М.П.               _______________________ 
 
 
 
                             Напомене:  
                            Уколико понуђечи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
печатом образац 
 
 
 
 
 
 
 
   Конкурсна документација  за јавну набавку услуга- Услуге ресторана поводом  прославе Дана Установе 
             Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 72/13/ЈНМВ 

страна 22 до 25 
 
 
 
 
 
 

                                       XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. 
СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
   
 
 
 Предмет и број набавке: 



 

 

 
Набавка услуга ресторана поводом прославе Дана Установе Геронтолошког центра  из 
Суботице,  У поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 72/13/ЈНМВ 
 
                                                     

 
 
                                                               И З Ј А В А 

 
  

 
  На основу члана 77.  став 4. Закона  (»Службени гласник РС«, бр. 124/2012) и 
члана 10. Пправилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова   (»Службени гласник РС«, бр. 
29/2013) изјављујемо под  пуном моралном, материјалном и  кривичном одговорношћу да 
испуњавамо  услове предвиђене чланом  75. Закона о јавним набавкама (»Службени 
гласник РС«, бр. 124/2012) за учешће у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
   
  
 
 
 
                                                                          
             Место и датум:  
            _______________                                                                   Понуђач: 
                                                                                                     ______________ 
                                                                    м.п.    
 

 
                                  
 

 
(овај образац подноси понуђач који самостално учествује у понуди, односно сваки подвршиоц 
 
услуга или члан групе)  

 
 
 
 

             Конкурсна документација  за јавну набавку услуга- Услуге ресторана поводом прославе  Дана 
Установе Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 72/13/ЈНМВ 

страна 23 до25  
 
 
 
 

   XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ДА НАРУЧИЛАЦ САМ 
                   ОБЕЗБЕЂУЈЕ ДЕСЕРТ И ПИЋЕ (алкохолно и безалкохолно) 

 
 
 
Предмет и број набавке: 



 

 

 
Набавка услуга ресторана поводом прославе Дана Установе Геронтолошког центра  из 
Суботице,  У поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 72/13/ЈНМВ 
 
 
 
 
 
                                                           

 И  З  Ј  А  В  А 

 
                    Изјављујем да сам сагласан да Наручилац сам обезбеђује десерт и  пиће (алкохолно 
и безалкохолно) за дан прославе Установе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            У ________________________                 М.П.                   Потпис овлашћеног лица 

 
           Дана:____________________                                               ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Конкурсна документација  за јавну набавку услуга- Услуге ресторана поводом Дана Установе 
             Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 72/13/ЈНМВ 

страна 24 до 25 
 

 
 
 
 
                            XIII  ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75.СТАВ 2. ЗАКОНА  
                                                       О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
 



 

 

    У складу са чланом 75. став 2.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) 
изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку услуга- услуге ресторана поводом 
прославе Дана Установе Геронтолошког центра из Суботице , број 72/13/ЈНМВ, поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантујем да сам ималац правба интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
                  У __________________                                Потпис овлашћеног лица 
 
                  Дана: ______________           М.П.               _______________________ 
 
 
 
                             Напомене:  
                            Уколико понуђечи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
печатом образац 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Конкурсна документација  за јавну набавку услуга- Услуге ресторана поводом Дана Установе 

             Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности број 72/13/ЈНМВ 
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