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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 375 од 25.06.2020 и Решења о образовању комисије 
за спровођење поступка јавне набавке број 376 од 25.06.2020 припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – Услуге ресторана за редовне програме 
и манифестације – национална кухиња ради закључења оквирног 

споразума са три понуђача 
ЈН бр. 29/2020 

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
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 Техничка документација и планови            7 

 
 

V 

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

          8 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду           15 

VII Образац понуде           23 

VIII Образац структуре цене    27 

IX Модел Уговора           31 

X Образац трошкова припреме понуде           37 

XI Образац изјаве о независној понуди           38 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Установа Нишки културни центар 
Адреса: Станоја Бунушевца бб, 18000 Ниш 
Интернет страница: www.nkc.rs 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 29/2020 су услуге – Услуге ресторана за редовне 
програме и манифестације – национална кухиња према специгикацији за 
потребе Установе Нишки културни центар 
ОРН 55300000 – Услуге ресторана и услуге послуживања храном 
 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са 
три понуђача. 
 
 
5. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Наташа Ристић – правна служба 
Е-mail адреса и број факса: pravnasluzbankc@gmail.com , 018/595-740 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1.Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 29/2020 су услуге – Услуге ресторана за редовне 
програме и манифестације – национална кухиња 
ОРН 55300000 – Услуге ресторана и услуге послуживања храном 
 
2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
 
3. Врста оквирног споразума 
Оквирни споразум ће се закључити са највише три (3) понуђача. 
Рок важења оквирног споразума биће годину дана од момента закључења 
оквирног споразума, без поновног отварања конкуренције међу понуђачима, 
ради утврђивања услова за доделу и закључивање појединачних Уговора. 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Предмет јавне набавке ЈН бр.29/2020 су услуге ресторана за редовне програме и 
манифестације – национална кухиња за потребе Установе Нишки културни центар,а у 
свему према следећој сцецификацији: 
 

ОКВИРНИ МЕНИ 
Табела 1 - ПРЕДЈЕЛО 

 
Ред
.бр. 

НАЗИВ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ 

1. Сир крављи порција 
2. Сир овчји порција 
3. Качкаваљ порција 
4. Кајмак порција 
5. Печеница порција 
6. Пршута порција 
7. Маслине порција 
8. Пихтије порција 
9. Проја комад 
10. Печурке на жару порција 
11. Поховани качкаваљ порција 

Табела 2 - САЛАТЕ 
 

1. Мешана салата порција 
2. Парадајз салата порција 
3. Краставац салата порција 
4. Зелена салата порција 
5. Шопска салата порција 
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6. Српска салата порција 
7. Мораваска салата порција 
8. Витаминска салата порција 
9. Свежи купус порција 
10 Кисео купус порција 
11. Урнебес порција 
12. Паприке у уљу порција 

Табела 3 - ЧОРБЕ 
 

1. Телећа чорба порција 
2. Јагњећа чорба порција 
3. Пилећа чорба порција 

   

   
Табела 4 – ГОТОВА И КУВАНА ЈЕЛА 

 

1. Свадбарски купус порција 
2. Пасуљ на тавче порција 
3. Пуњене паприке порција 
4. Сармице у виновом листу порција 
5. Јунећи гулаш порција 
6. Бечка шницла порција 
7. Карађорђева шницла порција 
8. Мућкалица порција 
9 Пилеће бело са печуркама порција 
10. Поховано пилеће бело порција 
   

       Табела 5 – СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА РОШТИЉА 
 

. Ћевапи порција 
2. Уштипци порција 
3. Пљескавица порција 
4. Гурманска пљескавица порција 
5. Пуњена пљескавица порција 
6. Бела вешалица порција 
7. Пилећи ражњић порција 
8. Свињски ражњић порција 
9. Пилеће бело порција 
10. Пилећи батак порција 

11
 

Џигерица у скрами порција 

12. Кобасица порција 
13. Пуњено пилеће бело порција 
14. Пуњени батак порција 
. Табела 6 – ПЕЧЕЊЕ 
   
1. Јагњеће печење 1кг 
2. Телеће печење 1кг 
 Табела 7 – ПРИЛОЗИ 
  

1. Гриловано поврће порција 
2. Помфрит порција 
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3. Барено поврће порција 
4. Пекарски кромпир порција 
   

            Табела 8 – ХЛЕБ И ПЕЦИВО 
1. Погача комад 
2. Сомун комад 
3. Пита комад 

Табела 9 – ДЕСЕРТ 
 

 

1. Баклава комад 
2. Тулумба комад 
3. Ораснице комад 
4. Палачинке комад 
5. Сладолед комад 

Табела 10 – ПИЋЕ 
 

1. Вињак 0,05 комад 
2. Лоза 0,05 комад 
3. Коњак 0,05 комад 
4. Виљамовка 0,05 комад 
5. Кајсија 0,05 комад 
6 Дуња 0,05 комад 
7. Шљива 0,05 комад 
8. Стомаклија 0,5 комад 
9. Горки лист 0,05 комад 
10. Вермут 0,05 комад 
11. Мартини 0,0 комад 
12. Кампари 0,05 комад 
13. Виски Ballantines 0,03 комад 
14. Виски Johnnie Walker 0,03 комад 
15. Виски Jack Daniel's 0,03 комад 
16. Jelen пиво 0,5 комад 
17. Никшићко пиво светло 0,5 комад 
18. Никшићко пиво тамно 0,5 комад 
19. Старопрамен 0,5 комад 
20. Точено пиво 0,5 комад 
21. Домаћа кафа комад 
22. Espreso комад 
23. Нес кафа комад 
24. Хладан нес комад 
25. Чај кмад 
26. Кувано вино 0,2 комад 
27. Грeјана ракија 0,1 комад 
28. Coca cola флашица комад 
29. Sprite флашица комад 
30. Fanta флашица комад 
31. Tonik флашица комад 
32. Biter lemon флашица комад 
33. Cocta флашица комад 
34. Сок бресква флашица комад 
35. Сок кајсија флашица комад 
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36. Сок јагода флашица комад 
37. Сок боровница флашица комад 
38. Ђус флашица комад 
39. Сок јбука флашица комад 
40. Лимунада комад 

41. Кисела вода флашица  комад 
42. Кисела вода 1л комад 

43. Розе Рубин 0,75 комад 

44. Розе Тиквеш 0,75 комад 
45. Розе Рубин 1л комад 
46. Розе Тиквеш 1л комад 
47. Ждрепчева крв 1л комад 
48. Медвеђа крв 1л комд 
49.  Вранац 0,75 комад 
50. Вранац 1л комад 
51. Грашевина бело 1л комад 
52. Смедеревка 1л комад 
53. Тамнјаника Тиквеш 0,75л кoмад 
54. Тамнјаника Минић флашица комад 
55. 13.јул Вранац флашица комад 
56. 13.јул Шардоне флашица комад 

  

Понуђач се обавезује да ће услуге које су предмет ове набавке, извршавати стручно и 
квалитетно, на високом профисеоналном нивоу, у складу са понудом и конкурсном 
документацијом (техничким карактеристикама - спецификацијом), као и нормативним, 
стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту посла. Такође је у обавези да 
уговорне услуге по закључењу појединачних уговора извршава у свом објекту, радом свог 
персонала и користећи свој инвентар. 
С обзиром да се ради о услугама ресторана, чију је разноликост немогуће прецизно 
предвидети на годишњем нивоу, Наручилац задржава право да користи и услуге 
ресторана које нису наведене у спецификацији. Извршење услуга по појединачном 
уговору одвијаћи по ценама за оквирни мени из обрасца понуде, док ће се храну и пића 
која се буду користила, а нису наведена у обрасцу понуде, фактурисати по стандарном 
ценовнику из јеловника Понуђача. Понуђач је дужан да уз конкурсну документацију 
достави и важећи мени са исказаним ценама. Имајући у виду да се обим ових услуга 
не може прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је унапред Планом набавки 
одредио вредност оквирног споразума.Оквирни споразум биће закључен до процењене 
вредности јавне набавке на период од годину дана. Закључење појединачних уговора 
вршиће се сукцесивно према конкретним потребама и захтевима наручиоца, а 
максимално до утрошка средстава опредељених за ове намене. Наручилац се не 
обавезује да искористи вредност оквирног споразума у целости, већ у складу са својим 
стварним потребама. Тачно време извршења услуге биће прецизирано појединачним 
уговорима са Понуђачем. 
Понуђач услуге одговара за квалитет и исправност хране коју нуде и посебно се 
обаваезује да припреми и сервира храну у складу са HACCP стандардом. 
 

 
 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

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

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр....  9/ 38 

  

 

обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

5. 

 
Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако 
је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом (чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) ЗЈН)....................[навести 
дозволу за обављање 
делатности која је предмет 
јавне набaвке]; 
 
 
 

 
ДОЗВОЛА [навести дозволу за 
обављање делатности која је 
предмет јавне набавке и назив 
надлежног органа за издавање 
дозволе], у виду неоверене копије.  
 

    / 
 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

ИЗЈАВА (Образац у поглављу VII 
ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 
испуњава додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке из чл. 76. 
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  

 

 
 
 

Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом и то да је 
у последње три године ( 2017, 2018, 
2019) остварио укупан приход од 
најмање  1.000.000,00 динара 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

Да има потребан пословни 
капацитет неопходан за извршење 
предметне услуге. 
 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Да има потребан технички капацитет 
неопходан за извршење предметне 
услуге и то минимум један 
угоститељски објекат на територији 
Града Ниша, као и да угоститељски 
објекат располаже са најмање 100 
места. 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
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Да у моменту подношења понуде 
има у радном односу (неодређено 
или одређено) или по другом основу 
(уговор о делу, уговор о 
привременим и повременим 
пословима, уговор о допунском 
раду...) минимум 5 (пет) запослена 
лица која раде на пословима који су 
у непосредној вези са предметом 
јавне набавке (конобари, кувари..) 

 5.      Остали додатни услови: 
 

 

 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под 
редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у 
табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем 
ДОЗВОЛЕ ........................[навести дозволу за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање 
дозволе], у виду неоверене копије.  

   
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац  у поглављу V ове 
конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити 
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потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 
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 о закључењу оквирног споразума, 
односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног 
споразума о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума 
да затражи од понуђача, да достави копију доказа о испуњености услова, 
а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави: 
 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
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потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1)          Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ:  

Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне 
регистре ( образац БОН-ЈН) са сажетим приказом Биланса стања и 
успеха за претходне три године (2017, 2018, 2019) или Биланс 
стања и Биланс успеха за претходне три године (2017, 2018, 2019). 

Изузетно: Привредни субјект који у складу са законом којим се регулише 
порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог 
књиговодства, доставља Биланс успеха оверен од стране надлежног 
пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности 
за претходне три године (2017, 2018, 2019) или издат од стране Агенције 
за привредне регистре. 
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат 
пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном 
опорезивању надлежног органа и копију књиге о оствареном промету 
паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године 
(2017, 2018, 2019). 
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2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ:  

        -  Изјава понуђача оверена својим потписом и печатом 
 

3) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- Изјава понуђача оверена својим потписом и печатом 
 

4) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- Фотокопија МА обрасца или Уговора 

 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 
набавке Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – 
национална кухиња ЈН број 29/2020 испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

                  3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне   
                   дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
                   државе када има седиште на њеној територији 
                  4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање  
                     делатности која је предмет јавне набавке 

5) Понуђач је при састављању понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и 
условима рада,заштити животне средине као и да нема забрану 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
1) Понуђач испуњава све додатне услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку. 
 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________   
                                                       
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________ у поступку 
јавне набавке  Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – 
национална кухиња ЈН број 29/2020 испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:  Установа Нишки културни центар, ул. Станоја 
Бунушевца бб, 18000 Ниш са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  услуге  – 
Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – национална 
кухиња ЈН бр. 29/2020 –  НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 6.7.2020.године до 11,00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат 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. 
    
Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде 

 Докази о испуњеним условима 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Нишки 
културни центар, ул. Станоја Бунушевца бб, 18000 Ниш,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  Услуге 
ресторана за редовне програме и манифестације – национална кухиња ЈН 
бр.29/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови)  -  Услуге 
ресторана за редовне програме и манифестације – национална кухиња ЈН 
бр.29/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – Услуге 
ресторана за редовне програме и манифестације – национална кухиња ЈН 
бр. 29/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  
Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – национална 
кухиња  ЈН бр. 29/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
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 (поглавље VII), 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 (поглавље VII) 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 оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном 
споразуму.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу VII конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
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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:  

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 у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
4) понуђачу који ће издати рачун,  
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
6) 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 поглављу VII конкурсне документације, 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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од дана регистровања фактуре у ЦРФ. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок је период до испуњења уговорних обавеза, односно период на који 
ће бити закључен оквирни споразум са Понуђачима. 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок за извршење услуге биће одређен у сваком појединачном уговору. 
Закључивање појединачних уговора са Понуђаћима вршиће се сукцесивно 
према конкретним потребама и захтевима Наручиоца на период од годину дана. 
Место извршења: Ниш, у објектима Понуђача 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачунато извршење предмета јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума преда 
Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за извршење оквирног 
споразума, која мора бити евидентирана у Регистру меница.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју добављач наводи у 
меничном овлашћењу . Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења 
оквирног споразума. 
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Наручилац ћеуновчити дату меницу уколико Понуђач:  

- два пута узастопно не достави понуду по позиву наручиоца одговор на 
позив наручиоца за испоруку или 

- без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор када му је 
исти додељен у складу са оквирним споразумом или 

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који наручилац и 
тај добављач закључе по основу оквирног споразума. 

 
Понуђач се обавезује да у тренутку закључења појединачних уговора достави 
наручиоцу једну бланко соло меницу, која представља средство финансијског  
обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, 
односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне 
казне. 
Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ 
и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора. 
Истовремено, предајом менице из става 1 овог члана, Понуђач се обавезује да 
Наручиоцу преда копију картона са депонованим потписом овлашћеног лица 
Понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може попунити у складу са 
уговором, и копију захтева испоручиоца за регистрацију менице у Регистру 
меница Народне Банке Србије и овлашћења, који је оверен од стране пословне 
банке Понуђача. 
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив 
Наручиоца.  

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу: Установа Нишки 
културни центар, ул. Станоја Бунушевца бб, 18000 Ниш, факс:018/595-740, e-
mail:  pravnasluzbankc@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 
29/2020“ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр....  22/ 38 

  

 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: pravnasluzbankc@gmail.com факсом на број 018/595-740 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, 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 три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту 
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом 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 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
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средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Установа Нишки културни центар јавна набавка ЈН 

29/2020.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Оквирни споразум ће бити закључен са понуђачима у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
Након што наручилац понуђачима достави потписани оквирни споразум, 
понуђачи су дужни да у року од три дана наручиоцу пошаљу потписани оквирни 
споразум. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни 
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112.став 2. тачка1) и 5) Закона.  
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр....  24/ 38 

  

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  ЈН број 
29/2020, Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – 
национална кухиња 
 
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 

 
 
 

Шифра делатности 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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: 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 
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5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  – Услуге ресторана за редовне програме и 
манифестације – национална кухиња ЈН бр.29/2020 

 
 

 
Укупна јединична цена без 
ПДВ-а  
 

 
 
 

 
 

 
Укупна јединичана цена са 
ПДВ-ом 
 

 
 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

 
 
 

 
Рок важења понуде 
 

 
 
 

 
Рок испоруке 
 

 
 
 

 
Гарантни период 
 

 
 
 

 
Место и начин испоруке 
 

 
 
 

 

 
          

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - 

Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – национална 
кухиња ЈН бр.29/2020 

                                                        ОКВИРНИ МЕНИ  
Табела 1 - ПРЕДЈЕЛО 
Ред
.бр. 

НАЗИВ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА Јединична цена 
са ПД -ом 

Јединична 
цена без ПД - 
а 

1. Сир крављи порција 1   
2. Сир овчији порција 1   
3. Качкаваљ порција 1   
4. Кајмак  порција 1   
5. Печеница порција 1   
6. Пршута порција 1   
7. Маслине порција 1   
8. Пихтије порција 1   
9. Проја комад 1   
10. Печурке на жару порција 1   
11. Поховани качкаваљ порција 1   
      
Табела 2 - САЛАТЕ    
1. Мешана салата порција 1   

2. Парадајз салата порција 1   

3. Краставац салата порција 1   

4. Зелена салата порција 1   

5. Шопска салата порција 1   

6. Српска салата порција 1   

7. Моравкса салата порција 1   

8. Витаминска салата порција 1   

9. Свежи купус порција 1   

10. Кисео купус порција 1   

11. Урнебес порција 1   

12. Паприке у уљу порција 1   

      
Табела 3 – ЧОРБЕ    

1. Телећа чорба порција 1   

2. Јагњећа чорба порција 1   

3. Пилећа чорба порција 1   

      

      
Табела 4 – ГОТОВА И КУВАНА ЈЕЛА    

1. Свадбарски купус порција 1   

2. Пасуљ на тавче порција 1   

3. Пуњене паприке порција 1   

4. Сармице у виновом листу порција 1   

5. Јунећи гулаш порција 1   

6. Бечка шницла порција 1   

7. Карађорђева шницла порција 1   

8. Мућкалица порција 1   

9. Пилеће бело са печуркама порција 1   

10. Поховано пилеће бело порција 1   
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Табела 5 – СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА РОШТИЉА    

1. Ћевапи порција 1   

2. Уштипци порција 1   

3. Пљескавица порција 1   

4. Гурманска пљескавица порција 1   

5. Пуњена пљескавица порција 1   

6. Бела вешалица порција 1   

7. Пилећи ражњић порција 1   

8. Свињски ражњић порција 1   

9. Пилеће бело порција 1   

10. Пилећи батак порција 1   

11. Џигерица у скрами порција 1   

12. Кобациса порција 1   

13. Пуњено пилеће бело порција 1   

14. Пуњени батак порција 1   

      
Табела 6 – ПЕЧЕЊЕ     

1. Јагњеће печење 1кг 1   

2. Телеће печење 1кг 1   

      
Табела 7 – ПРИЛОЗИ     

1. Гриловано поврће порција 1   

2. Помфрит порција 1   

3. Барено поврће порција 1   

4. Пекарски кромпир порција 1   

      
Табела 8  – ХЛЕБ И ПЕЦИВО    

1. Погача комад 1   

2. Сомун комад 1   

3. Пита комад 1   

      
Табела 9 – ДЕСЕРТ    

   

1. Баклава комад 1   

2. Тулумба комад 1   

3. Ораснице комад 1   

4. Палачинке комад 1   

5. Сладолед комад 1   

      
Табела 10 – ПИЋЕ    

1. Вињак 0,05 комад 1   

2. Лоза 0,05 комад 1   

3. Коњак 0,05 комад 1   

4. Виљамовка 0,05 комад 1   

5. Кајсија 0,05 комад 1   

6. Дуња 0,05 комад 1   

7. Шљива 0,05 комад 1   

8. Стомаклија 0,05 комад 1   

9. Горки лист 0,05 комад 1   

10. Вермут 0,05 комад 1   

11. Мартини 0,05 комад 1   
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12. Кампари 0,05 комад 1   

13. Виски Ballantines 0,05 комад 1   

14. Виски Johnnie Walker 0,05 комад 1   

15. Виски Jack Daniel's 0,05 комад 1   

16. Jelen пиво 0,5 комад 1   

17. Никшићко пиво светло 0,5 комад 1   

18. Никшићко пиво тамно 0,5 комад 1   

19. Старопрамен 0,5 комад 1   

20. Точено пиво 0,5 комад 1   

21. Домаћа кафа комад 1   

22. Espreso комад 1   

23. Нес кафа комад 1   

24. Хладан нес комад 1   

25. Чај комад 1   

26. Кувано вино 0,2 комад 1   

27. Грејана ракија 0,1 комад 1   

28. Coca cola флашица комад 1   

29. Sprite флашица комад 1   

30. Fanta флашица комад 1   

31. Tonik флашица комад 1   

32. Biter lemon флашица комад 1   

33. Cocta флашица комад 1   

34. Сок бресква флашица комад 1   

35. Сок кајсија флашица комад 1   

36. Сок јагода флашица комад 1   

37. Сок боровница флашица комад 1   

38. Ђус флашица комад 1   

39. Сок јабука флашица комад 1   

40. Лимунада комад 1   

41. Кисела вода флашица  комад 1   

42. Кисела вода 1л комад 1   

43. Розе Рубин 0,75 комад 1   

44. Розе Тиквеш 0,75 комад 1   

45. Розе Рубин 1л комад 1   

46. Розе Тиквеш 1л комад 1   

47. Ждрепчева крв 1л комад 1   

48. Медвеђа крв 1л комад 1   

49.  Вранац 0,75 комад 1   

50. Вранац 1л комад 1   

51. Грашевина бело 1л комад 1   

52. Смедеревка 1л комад 1   

53. Тамнјаника Тиквеш 0,75 комад 1   

54. Тамнјаника Тиквеш 
флашица 

комад 1   

55. 13 јул Вранац флашица комад 1   

56. 13.јул Шардоне комад 1   

УКУПНО:   
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Исказане јединичне цене су фиксне  и нису подложне никаквим променама 
у току периода на који ће се закључити оквирни споразум. 
 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 

- у колону 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а 
- у колону 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом 
- у последњем реду под називом УКУПНО у колони 5 уписати 

јединичну цену без ПДВ-а за све ставке, а у колони 6 уписати 
укупну јединичну цену са ПДВ-ом за све ставке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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IX МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
 

Овај оквирни споразум закљученје између: 
 
 
Наручиоца:Установе Нишки културни центар 
са седиштем у Нишу, улица Станоја Бунушевца бб, ПИБ: 100620097; Матични 
број: 17254839 
Број рачуна: 840-558664-05  Назив банке: Управа за трезор, 
Телефон:018/595-740; 595-741.Телефакс: 018/595-740; 595-741 
коју  заступа директор Срђан Савић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и следећих Понуђача : 
 
1................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту: Понуђач 1), 
 
2. .................................................................................................. 
Са седиштем у......................, улица.............................................................., 
ПИБ.....................Матични број................................................... 
Број рачуна......................................Назив банке..................................................., 
Телефон......................Телефакс........................................... 
Кога заступа..................................................... 
У даљем тексту (Понуђач 2). 
 
3. .................................................................................................. 
Са седиштем у......................, улица.............................................................., 
ПИБ.....................Матични број................................................... 
Број рачуна......................................Назив банке..................................................., 
Телефон......................Телефакс........................................... 
Кога заступа..................................................... 
У даљем тексту (Понуђач 3). 
 
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр 124/12, 14/15 и 68/15 ; у даљем тексту: Закон) 
спровео поступак јавне набавке мале вредности услуге ресторана 
за редовне програме и манифестације – национална кухиња, бр.ЈН 
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29/2020, са циљем закључивања оквирног споразума са три 
понуђача на период од годину дана од момента закључења оквирног 
споразума; 
 

- да је Наручилац донео одлуку о закључивању оквирног споразума 
бр._______ од ________ у складу са којом се закључује овај оквирни 
споразум између Наручиоца и Понуђача 1, Понуђача 2 и Понуђача 3. 

 
- Да је Наручилац Одлуком о закључењу оквирног споразума понуду  1 

оценио као ____рангирану и одлучио да са Понуђачем закључи овај 
Оквирни споразум. 

 
- Да је Наручилац Одлуком о закључењу оквирног споразума понуду 2 

оценио као ____рангирану и одлучио да са Понуђачем закључи овај 
Оквирни споразум. 

 
- Да је Наручилац Одлуком о закључењу оквирног споразума понуду 3 

оценио као ____рангирану и одлучио да са Понуђачем закључи овај 
Оквирни споразум 

 
- Да је Понуђач који је прво рангиран доставио Понуду бр. _____ од 

_______ која чини саставни део овог оквирног споразума. 
 
- Да је Понуђач који је прво рангиран доставио Понуду бр. _____ од 

_______ која чини саставни део овог оквирног споразума. 
 

- Да је Понуђач који је друго рангиран доставио Понуду бр._______ 
од_______ која чини саставни део овог оквирног споразума. 

 
 

 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1 
 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање 
појединачних уговора о јавној набавци услуге смештаја за редовне програме и 
манифестације између Наручиоца и Понуђача 1, Понуђача 2 и Понуђачем 3 у 
складу са условима из конкурсне документације за ЈН 29/2020 и Понудом 
Понуђача 1, Понудом Понуђача 2 и Понудом Понуђача 3 сходно одредбама овог 
оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 
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ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Члан 2 
 
Понуђач 1 наступа са подизвођачем_________________________________, 
ул.__________________ , који ће делимично извршити предметну набавку, у 
делу: _____________________________________________________________ 

 
 
Понуђач 2 наступа са подизвођачем_________________________________, 
ул.__________________ , који ће делимично извршити предметну набавку, у 
делу: _____________________________________________________________ 

 
 
Понуђач 3 наступа са подизвођачем_________________________________, 
ул.__________________ , који ће делимично извршити предметну набавку, у 
делу: _____________________________________________________________ 

 
 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 3 

 
Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана од дана 
закључења, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума. 
 
 
ЦЕНЕ 
 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 800.000,00 динара без 
урачунатог ПДВ-а. 
 
Укупна исказана цена за оквирне количине исказана је у Понуди Понуђача 1 
,Понуди Понуђача 2 и Понуди Понуђача 3 без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног 
споразума. 
 

Члан 4 
 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује према потребама наручиоца 
сукцесивно у свему према условима из овог оквирног споразума. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5 
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Рок плаћања је 45 дана од дана регистровања фактуре у ЦРФ, а након 
обављене услуге, по основу појединачног уговора о јавној набавци закљученог 
у складу са овим оквирним споразумом. 
Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ул. Станоја 
Бунушевца бб Ниш. 
 
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 
 

Члан 6 
 
Понуђач је дужан да предметну услугу изврши на основу појединачног уговора 
о јавној набавци који је закључен између наручиоца и тог понуђача у складу са 
оквирним споразумом, квалитетно и према правилима струке. 
 
ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
 

Члан 7 
 

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на 
основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе наручилац и тај 
понуђач, у складу са овим оквирним споразумом. 
Понуђач са којим је закључен појединачни уговор, дужан је да по извршеној 
услузи писаним путем обавести Наручиоца да је услуга извршена. 
Уколико наручилац има евентуалне примедбе на извршену услугу исте ће без 
одлагања саопштити односно доставити писаним путем Понуђачу. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 8 
 

Уколико Понуђач са којим је закључен појединчни уговор не изврши услугу или 
је изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 
од 10% укупне цене конкретне услуге. 
Право Наручиоца на наплату уговорнр казне не утиче на право Наручиоца да 
захтева накнаду штете. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 9 
 
Понуђач 1, Понуђач 2 и Понуђач 3 се обавезују да у року од 7 дана од 
закључења овог оквирног споразума предају Наручиоцу бланко споствену 
меницу, као обезбеђење за добро извршење посла из овог оквирног споразума, 
које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњене и оверено менично 
овлашћење. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном 
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овлашћењу. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног 
споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Понуђач 1, Понуђач 2 и Понуђач 
3, два пута узастопно не достави понуду по позиву наручиоца, одговор на 
позив наручиоца за испоруку или без оправданог разлога одбије да закључи 
појединачни уговор када му је исти додељен у складу са оквирним споразумом 
или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који наручилац и 
тај понуђач закључе по основу оквирног споразума. 
 
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10 
 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се 
одредбе закона којирегулишу облигационе односе, као и други прописи који 
регулишу ову материју. 
 
 
 

Члан 11 
 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у 
овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није 
могућ, спор ће решавати надлежни суд у Нишу. 
 
 

Члан 12 
 

Овај оквирни споразум сачињен је у 4 (четири) примерака од којих по 1 (један) 
припада свакој страни у оквирном споразуму.    
 
 
ПОНУЂАЧ 1 
 
ПОНУЂАЧ 2 
 
ПОНУЂАЧ 3 
 
 
 
 Директор  
 
                                                                                                     Срђан Савић 
                                                                                                ________________ 
                       
 
 

НАПОМЕНА: Обавезно попуњавање и печатирање модела оквирног 
споразума. 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке услуга ЈН бр.29/2020 – Услуге ресторана за редовне 
програме и манифестације – национална кухиња поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


