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Страна  2 од  15 

На основу члана 39.,52. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12,68/2015) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број 68/2015 (у даљем 
тексту: правилник),  

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности наруџбеницом  
(бр.1658/2 од 15. МАРТ 2019.године), припремљена је следећа: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

За предметну јавну набавку мале вредности Услуга наруџбеницом, 
 

2.2.41Н/2019 Набавка Угоститељских услуга по Партијама 
Партија 2  –  угоститељске услуге - Прослава славе, ОРН 55300000 - услуге 

ресторана и услуге послуживања храном 
 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

1. Насловна страна конкурсне документације,   страна 1 од 15 

2. Садржај конкурсне документације,   страна 2 од 15 

3. Позив за достављање докумeнтације,   страна 3 од 15 

4. Основни подаци о понуђачу,      страна 4 од 15 

5. Техничка спецификација,   Образац бр.1  страна 5 од 15 

6. Oбразац Понудe понуђача   Образац бр.2  страна 6-7  од 15 

7. Образац структуре цена   Образац бр.3  страна 8 од 15  

8. Менично овлашћење (Озбиљност понуде) Образац бр.4  страна 9 од 15 

9. Менично овлашћење (за добро ,квалитетно 
      и у року извршење посла)    Образац бр.5  страна 10 од 15 

10. Модел уговора,         страна  11-13 од 15 

11. Додатни услови за учешће у поступку     страна  14 од 15 

12. Образац изјаве о испуњености  
 додатних услова,       страна  15 од15 
 
 
 
Закључно са редним бројем 12 укупно, 15 страна конкурсне документације. 
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Брoj:  1658-II/3  
Датум: 15.03.2019. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.41 Н/2019 

 

Назив наручиоца:   Јавно предузеће - локална самоуправа 
   «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
   Трг Радомира Вујовића бр.2 
   Пожаревац, 12000  
   Tелефон:  012 542-785,  
   Факс: 012 542-543, 
   Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.  
Интернет страница наручиоца:  www.toplifikacija.rs 

 

НАБАВКА УСЛУГА: 
 

   Набавка Угоститељских услуга по Партијама 
Партија 2  –  Угоститељске услуге - Прослава славе 

 
1. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 

документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00 
сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки 
као и на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs., могу се преузети 
електронским путем. 

2. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда 
конкурсном документацијом,  као и пратећих обавезних докумената на обрасцима 
који су дати у прилогу овог позива. 

3. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена. 
4. Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:  

   ЈП “Топлификација” 
   Трг Радомира Вујовића бр.2,  
   Пожаревац.  
   До 25.03.2019.  године до 10 сати  по локалном времену 
 

''НЕ ОТВАРАЈ''-  ЈНМВ 2.2.41Н/2019 Набавка Угоститељских услуга по 
Партијама:Партија 2  –  Угоститељске услуге - Прослава славе 

 
5. На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број 

телефона и број факса понуђача. 
6.    Отварање, увид у приспеле понуде ће се обавити уз присуство овлашћених 

лица комисијски. 
7. Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.  
8. Оквирно у року од три (5) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор 

најприхватљивије понуде и упутити позив  којом се обавештава  понуђач  о 
извршеном избору, обавештење је уједно и позив за закључење уговора.  

9. Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим 
условима наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену. 

10. Оквирни датум закључења уговора је 29.03.2019. године. 
11.  Рок извршења услуге – 22. мај 2018. године са почетком у 14,00 часова.  
 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
        ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
 
Јавно предузеће - локална самоуправа, 
 «ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 , 
Tелефон:  012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs. 
Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs 
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 
 
Позиција у плану јавних набавки за 2019.пословну годину број:9454/2018 усвојена 
28.12.2018, након 2. измене плана ЈН бр. 9454/2018-2 од 7.3.2019, Набавка 
Угоститељских услуга“ по Партијама , 
 Партија 1-пословни ручак,Партија 2– прослава славе, Партија 3- Обележавање 
новогодишњих и божићних празника.Планирана средства 500.000,00 динара 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

Јавна набавка број ЈНМВ 2.2.41-II-Н/2019 спроводи се у поступку јавне набавке 
мале вредности - наруџбеницом. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

 ЈНМВ 2.2.41-II/2019 „Набавка Угоститељских услуга“-Партија 2  –  
угоститељске услуге - прослава славе, ОРН 55300000 - услуге ресторана и 

услуге послуживања храном- процењена вредност ове партије износи 
250.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

 

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА: 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације на интернет адреси наручиоца: www.toplifikacija.rs , до дана и сата истека 
рока за подношење понуда.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу 
наручиоца, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуде. 

 
ПОНУДА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ТРЕБА  ДА САДРЖИ: 
 

- Фотокопију регистрације Понуђача у Апр-у. 
- Техничка Спецификација угоститељских услуга 
- Попуњен образац понуде са потписом одговорног лица и печатом. 
- Попуњена Образац Структура цена са јединичним ценама и укупном ценом. 
- Oбразац Меничког овлашћења ( Озбиљност понуде) 
- Oбразац Меничког овлашћења(за добро,квалитетно и у року извршења посла) 
- Модел уговора, потписан и оверен печатом 
- Додатне услове за учешће у поступку 
- Изјава о испуњености додатних услова из конк.документације 

 
Особе за контакт: 
Игор Дубајић,  
E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,   
Телефон; 012 542 785 локал: 309 
fax: 012 542 543. 
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Образац бр.1 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ УСЛУГА 

 
Квалитет у пружању услуга треба да је такав да задовољава; 

 Позитивне прописе Републике Србије. 
 Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета. 
 Захтеве наведене у понуди спецификацији. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА 

ЈНМВ 2.2.41Н/2019 Набавка Угоститељских услуга по Партијама:Партија 2  –  
Угоститељске услуге - Прослава славе 

 
ПОНУЂАЧ: ____________________________________________________  

                                                                                                      
Угоститељске услуге вршиће се за рачун наручиоца тако што се извршилац 

обавезује да наручиоцу стави на располагање одговарајуће капацитете у свом 
угоститељском објекту за свечани ручак поводом прославе славе наручиоца за 150 
особа. 

 Понудом мора да буде обухваћено послуживање пића домаће производње 
за 150 особа у количинама које нису ограничене и то: 

 
- домаћа ракија (дуња, шљива) 
- вермут 
- пелинковац 
- лоза 
- вињак 
- домаћа вотка 
- coca-cola 1л, или одговарајуће 
- bitter-lemon или одговарајуће 
- ђус 
- минерална вода „Књаз Милош“ или одговарајуће 
- Аква вива негазирана 1л, 
- вино „Rose“ Тиквеш, или одговарајуће 
- вино „Chardonnay“ Рубин, или одговарајуће 
- вино „Вранац" или одговарајуће 
- пиво „Зајечарско" или одговарајуће 

  
 Укупна понуђена цена по особи __________ динара без ПДВ. 
 Укупно понуђена цена за 150 особа ____________динара без ПДВ. 

 
За наведену услугу извршилац је обавезан да сачини рачун потписан од стране 

наручиоца. Саставни део рачуна је каса - парагон блок са детаљном спецификацијом 
извршене услуге и фискални рачун. 

Угоститељски објекат мора да се налази на територији места Пожаревац и 
да располаже одговарајућим паркинг простором испред угоститељског објекта. 
 
НАПОМЕНА: Пружање услуга вршиће се на начин прописан Правилником о условима и 
начину обављања угоститељских делатности, начину пружања угоститељских 
услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за 
уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС“,  бр. 48/12) у 
објекту понуђача/пружаоца услуга на основу захтева и потреба наручиоца. 
Понуђач је у обавези да се приликом састављања понуде, придржава наведене 
тежине из обрасца спецификације, како би све понуде биле упоредиве. 
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          Образац бр.2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАРУЏБЕНИЦОМ 

2.2.41Н/2019 
Општи подаци о понуђачу: 
 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

Текући рачун/назив банке:  

Телефон; Факс; E-mail:  

 
На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку мале 

вредности бр.2.2.41Н/2019 Набавка Угоститељских услуга по 
Партијама:Партија 2  –  Угоститељске услуге - Прослава славе 

                                               
ПОНУДУ бр. _________ 

 
1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из 

конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 
а) самостално                   б) заједничка понуда                в) са подизвођачем 

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
Општи подаци о подизвођачу: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  
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 2.  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 

 
 3. Услови плаћања : 
 - без аванса, у року до 15 дана по извршеној услузи  
    

4. Рок извршења услуге – 22. мај 2019. године са почетком у 14,00 часова.
  

5. Важност понуде износи ______ (______________________________) дана од 
дана  отварања понуда (не краћи од 30 дана)     словима 
 

6. За извршење набавке ангажујемо _______ (__________) подизвођача  
                                                                  словима   

 (уписати број подизвођача) који ће извршити _________% набавке.                                                                  
 

7. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 
 _________________________________________. 

8. Угоститељски објекат мора да се налази на територији места Пожаревац и да 
 располаже одговарајућим паркинг простором испред угоститељског објекта са 
 обезбеђењем. 

 
 
 
 
 
 
Датум: _____________ 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 
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          Образац бр.3 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

НАПОМЕНА: у цену услуге потребно је урачунати: Храна за 150 особа у 
количинама које су дате у табели, цена пића као и ангажовање музичког 
састава.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Ред. 
број 

 
НАЗИВ 

 
Јед. 
мере 

 
Кол. 
(број 

особа) 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јединици 
мере са  
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

(кол. 4 x кол. 
5) 

Укупна цена  
са ПДВ-ом 

(кол. 4 x кол. 
6) 

1. Предјело (печеница - 20 g, 
суви врат - 20 g, кулен - 20 g, 
сир - 20 g, пола куваног јајета 
– 30 g,  проја - 75 g  

 
порција 

185 
грама 

150     

2. 
Телећа чорба 

250 
грама 

150     

3. 

Роловано месо ( свињетина) 

1/2 
порције

200 
грама 

150     

5. 

Шпиковано месо (свињетина) 

1/2 
порције

200 
грама 

150     

4. 
Пекарски кромпир (прилог) 
 

порција 
70 

грама  

150     

5. 
Српска салата 

порција  
200 

грама 

150     

6. 
лепињa 150 грама 

комада 
2  

150     

7. 
Баклава 

парче 
120 

грама 

150     

8. Музички динар особа 150     

9. Укупна понуђена цена пића 
по особи 

особа 150     

УКУПНА ЦЕНА    

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
1. у колони 5. уписати колико износи цена по јединици мере без ПДВ-а; 
2. у колони 6. уписати колико износи цена по јединици мере са ПДВ-ом; 
3. у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што се помножи количина, односно број 

особа (наведених у колони 4.) са ценом по јединици мере без ПДВ-а (наведена у колони 5.); 
4.  у колони 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом и то тако што се помножи количина, односно број 

особа (наведених у колони 4.) са ценом по јединици мере са ПДВ-ом (наведена у колони  

                                                                      Потпис овлашћеног лица 
 
Датум: _________________                                              _______________________ 
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Образац бр. 4 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
за озбиљност понуде 

 
 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће 
податке 

ПИБ: _______________________ дужника – издаваоца 
менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: _______________________  

КОД БАНКЕ: _______________________  

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
КОРИСНИК:  ЈП „Топлификација“  Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 
Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац) 
 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 
меницу број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу 
од ________________ (_________________________________ динара), за озбиљност 
понуде. 
 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко 
сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет 
дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са 
важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________ 
________________________________________________________________________ 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), 
код банака, а у корист Повериоца ЈП „Топлификација“  Пожаревац, ул. Трг Радомира 
Вујовића бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде заведене код Повериоца – под бројем 
________________ од _____________, и код Дужника под бројем 
_____________________ од ______________________. 
 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на 
терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања 
у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због 
поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора 
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 
 Рок важења меничног овлашћења је 90 дана од дана отварања понуда. 
 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од 
којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
 
Место и датум: ________________ 

Издавалац менице 
 

_________________________ 
печат и потпис овлашћеног лица 

М.П. 
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Образац бр. 5 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за добро, квалитетно и у року извршења посла 
 
 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће 
податке 

ПИБ: _______________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: _______________________  

КОД БАНКЕ: _______________________
_______ 

 

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице - 

 
КОРИСНИК: ЈП „Топлификација“  Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 
Пожаревац    (у даљем тексту: Поверилац) 
 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 
број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 
________________ (_________________________________ динара), за добро, квалитетно и у 
року извршења посла. 
 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене 
менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком 
доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши 
наплату са свих рачуна Дужника _____________________ 
________________________________________________________________________ (унети 
одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у 
корист Повериоца ЈП „Топлификација“  Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 
Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору 
заведеном код Повериоца – под бројем _____________________________ од 
_______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од 
_________________________. 
 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 
са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница 
је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 
 Рок важења меничног овлашћења је пет  дана дужи од истека рока за  коначно извршење 
посла, с тим да евентуални продужетак рока за  извршење услуге која је предмет јавне набавке 
има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана 
за који ће бити продужен рок заизвршење услуга.  
 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 
Место и датум: ________________ 

Издавалац менице 
 

_________________________ 
печат и потпис овлашћеног лица 

М.П. 
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ЈНМВ 2.2.41/2018 
 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА 

ЈНМВ 2.2.41Н/2019 Набавка Угоститељских услуга по Партијама: 
Партија 2  –  Угоститељске услуге - Прослава славе“ 

 
Закључен између уговорних страна: 

 
 ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, ул Трг Радомира Вујовића. 2 Пожаревац, матични 

број 07351682, ПИБ 101971396, коју заступа Директор ЈП Топлификација 
Пожаревца, Дејан Дачић, дипл. правник (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и, 
 

 _____________________ из ________________, ул. ______________ бр. ______, 
матични бр. ________________, рег. бр. ____________, ПИБ 
________________, кога заступа ______________________ (у даљем тексту: 
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ), 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Извршилац се обавезује да наручиоцу стави на располагање одговарајуће капацитете у 
свом угоститељском објекту као и да за рачун наручиоца пружи угоститељске услуге у 
циљу организовања свечаног ручака поводом прославе славе наручиоца 
_____________________, а у свему према опису усвојене понуде испоручиоца 
бр.___________ од_________________године. 
Цене угоститељских услуга исказане су без пореза на додату вредност, као у понуди 
извршиоца бр._____________ од _______________ и спецификацији услуга са ценама 
који су саставни део овог уговора. 
ЦЕНА 

Члан 2. 
Уговорена вредност услуга износи______________ динара (и словима: 
_________________________________________ ), без пореза на додату вредност, односно 
_____________ динара (и словима ______________________________ ) са порезом на 
додату вредност. 
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне. 
Вредност  услуга је дата на бази ценовника за 150 особа,  с тим што ће се плаћање вршити на 
бази обрачуна за стварно присутан број особа на прослави. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Извршилац се обавезује да ће за број особа за које је извршио услугу сачинити фактуру 
у року од пет дана и доставити је наручиоцу који се обавезује да ће исплатити накнаду 
за извршене услуге у року до 15 дана од дана пријема фактуре. 
Наручилац се обавезује да извршиоцу исплати накнаду за извршене услуге у року до 15 
дана од дана пријема фактуре. 
Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена из члана 2. овог уговора неће 
мењати.   
РОКОВИ 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши како је уговорено и 
према правилима посла а у року који је дефинисан конкурсном документацијом. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

Члан 5. 
Извршилац је дужан да ангажује одговарајући број стручне радне снаге за квалитетно и 
благовремено извршење уговорених услуга. 
Извршилац је дужан да пружа угоститељске услуге у току целог периода важења 
уговора без претходне најаве од стране наручиоца. 
Извршилац је дужан да приликом потписивања уговора достави свој мени (јеловник) са 
важећим ценама, који представља саставни део уговора. 
Извршилац ће део услуга извршити преко подизвођача 
______________________________, са седиштем у _______________________, ул. 
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________________________ бр. ______, ПИБ ___________________, матични број 
_________________________. 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 Члан 6. 
Наручилац се обавезује да извршиоцу плати накнаду за извршене услуге на начин и у 
роковима дефинисаним чланом 3. Уговора. 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Члан 7. 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 
39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15). 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 8. 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача је у обавези да уз понуду достави: 
 
- једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица 
са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем 
меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом 
картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 
пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 
обезбеђења за озбиљност понуде са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а__________________. Меница за озбиљност понуде траје 90 дана 
од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; 
2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,  по 
закључењу уговора са изабраним добављачем на писани захтев добављача. 
 
- у тренутку закључења уговора доставити: једну бланко соло меницу, потписану и 
печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране 
овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за 
корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом 
захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру 
меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, 
квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без 
ПДВ-а, _______________при чему вредност мора бити изражена у динарима. 
 
НАПОМЕНА: Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање и 
регистрована у складу са чланом 47а. Закона о платном промету («Службени лист 
СРЈ»бр. 3/02 и 5/03 и («Службени гласник РС» бр. 43/04, 62/06 и 31/11 и одлуком НБС о 
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 
(«Службени гласник РС», бр. 56/11) у Регистру меница Народне банке Србије,  а као 
доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице са серијским 
бројем менице, основом по коме је издата- учешће у поступку  јавне набавке), овереног 
од своје пословне банке. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као 
неприхватљива. 
Садржина менице:  
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати 
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац,  мањи 
износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. 
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Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне 
документације понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива због битних 
недостатака.  
По истеку рока важења менице наручилац ће предметну меницу вратити, на писани 
захтев добављача. 
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде и изјаву о достављању 
средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива.  
      РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 
Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима:  

-ако извршилац  не врши  угоститељске услуге на начин описан у понуди бр. 
_______ од ________ године и у складу са одредбама овог уговора, 
-ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у уговору предвиђено, 
-уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора не 
може остварити сврха уговора, 
-споразумом уговорних страна, 
-у другим случајевима у складу са законом. 

 ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 10. 

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету 
причињену другој уговорној страни у складу са одредбама Закона о облигационим 
односима.           

Члан 11. 
У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су 
сагласне да настали спор реше споразумом. 
Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног суда у 
Пожаревцу. 

Члан 12. 
Уговор је сачињен у 4 (ЧЕТИРИ) истоветних примерака, од којих 2 (два) за наручиоца и 
2 (два) за извршиоца услуге. 
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи 
једнако правно дејство. 
  

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ 
                        ДИРЕКТОР 

 
 
 

_______________________________  
ДИРЕКТОР 

 

НАРУЧИЛАЦ 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“   

ПОЖАРЕВАЦ 
ДИРЕКТОР 

 
_____________________________ 

          Дејан Дачић, дипл.правник 

 
 
 

 

У Пожаревцу, дана ____________  Број: 1658-II 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 
1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако располаже неопходним 
пословним капацитетом: 
 располаже одговарајућим техничким и довољним кадровским капацитетом и то: 
2. технички капацитет: 
- да у моменту подношења понуде понуђач поседује салу за ручавање која може да 
прими најмање 150 гостију за велике прославе уз услов да сви  гости морају бити 
смештени у једној сали;  
- да је сала за ручавање климатизована; 
-  да објекат поседује башту отвореног или затвореног типа за вршење услуга које  су 
предмет јавне набавке у летњем периоду; 
- да угоститељски објекат располаже паркинг простором са најмање 10 паркинг места; 
- да се пословни простор у коме ће се реализовати предмет јавне набавке налази на 
територији  Пожаревца. 
 
3. кадровски капацитет: 
- од понуђача се захтева да у моменту реализације предмета набавке има најмање 10 
(десет) радно ангажованих лица на извршењу јавне набавке односно припреме хране, 
сервисирања и послужења за могући број од 150 гостију. 
 
6.1. Доказивање услова у погледу одговарајућег техничког капацитета 
               Докази које подноси уз понуду: 
 

 фотографија сале или план седења 

 фотографија паркинг простора испред угоститељског објекта 

 фотографија баште отвореног или затвореног типа 

 доказ да се пословни простор налази на територији  места Пожаревац - решење 
о упису у регистар или решења надлежних инспекцијских органа. 

 
6.2. Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета 
               Докази које подноси уз понуду: 
 

 изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће у моменту 
реализације предмета набавке имати најмање 10 (десет) радно нагажованих 
лица на извршењу јавне набавке односно припреме хране, сервисирања и 
послужења на Обрасцу 14. конкурсне документације. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 
О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник 
понуђача  дајем следећу: 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 ПОНУЂАЧ, ___________________________________, из ___________________, 
адреса ________________________________ испуњава све  додатне услове утврђене 
конкурсном документацијом за учешће у поступку јавне набавке добара ЈНМВ 2.2.41-
II/2019 „Набавка Угоститељских услуга“-Партија 2  –  угоститељске услуге - 
Прослава славе, наручиоца ЈП Топлификација, прописане чланом  76. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) односно: 
  
1.Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. 
2.Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;  

 
 
 
У _________________, дана ________ 2019. године.   
 
 
    М.П.                                             
        ___________________________  
                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 
 
НАПОМЕНА: уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе 
понуђача овом изјавом потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава услове 
из тачке 1 до 3. 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник 
понуђача овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају услове из тачке 1 
до 3. 
 
Наручилац  сагласно члану 79. став 2. и 3.  ЗЈН, задржава право да  тражи доказе 
о испуњености услова, - тако што ће понуђач доставити  фотокопије 
тражених доказа у року не дужем од 5 дана.  
 
Наручилац задржава право да сагласно члану 93. став 1. ЗЈН изврши проверу 
испуњености услова. 

 

 
 


