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ПУ „Наша радост“ Смедерево 

Војводе Мишића 4 

Број:714 /18 

Датум:06 .03.2018. године 

 

На основу члана  32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 68/15), 

члана 2. Правилника о  обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 484/18 од 13.02.2018. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број 485/18 од 13.02.2018. године за 

набавку добара – Намирнице, комисија за јавну набавку наручиоца ПУ „Наша 

радост“ Смедерево, припремила је следећу конкурсну документацију: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ИЗМЕНА 
 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

 

 

Предмет набавке: Намирнице 

Укупна процењена вредност јавне набавке: 24.448.000,00 динара 

У складу са чл. 8. Закона о јавним набавкама, наручилац спроводи поступак 
резервисане јавне набавке у којем могу учествовати само установе, организације, 

удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну 

рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 

30%запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да 

буду из наведене групације и то за следеће партије: 

1. Партија 1 – свеже јунеће месо 

2. Партија 2 – свеже свињско месо 

3. Партија 3 – прерађевине од меса 

4. Партија 5 – свеже пилеће месо 

5. Партија 6 – млеко и јогурт 

6. Партија 7 – млечни производи 

7. Партија 9 – свеже воће и поврће 

8. Партија 10 – тропско воће 

 

Процењене вредности по партијама: 

Редни број Партија ПВ без ПДВ-а 

Партија 1 Свеже јунеће месо  2.036.000,00 

Партија 2 Свеже свињско месо 1.382.000,00 

Партија 3 Прерађевине од меса 1.219.000,00 

Партија 4 Смрзнути производи од рибе 1.400.000,00 

Партија 5 Свеже пилеће месо 1.121.000,00 

Партија 6 Млеко и јогурт 3.667.000,00 
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Партија 7 Млечни производи 1.065.000,00 

Партија 8 Јаја     495.000,00 

Партија 9 Свеже воће и поврће 2.401.000,00 

Партија 10 Тропско  воће 1.445.000,00 

Партија 11 Смрзнуто воће и поврће    774.000,00 

Партија 12 Хлеб    960.000,00 

Партија 13 Коре за питу      91.000,00 

Партија 14 Роба широке потрошње 3.554.000,00 

Партија 15 Освежавајућа безалкохолна пића 1.210.000,00 

Партија 16 Шећер    295.000,00 

Партија 17 Брашно и сродни производи    543.000,00 

Партија 18 Јестиво биљно уље и маргарин    790.000,00 

 

Предмет јавне набавке представља набавка намирница за припремање оброка за потребе 

деце. Јавна набавка је обликована по партијама. 

 

Општи речник набавки:  15100000 – Производи животињског порекла, месо и месни 

производи, 15110000 – Месо, 15111000 – Говеђе месо, 15112130 – Пилеће месо, 15130000 – 

Месни производи, 15131000 – Конзервисано месо и месне прерађевине, 15131500 – 

Производи од живинског меса, 15131700 – Месне прерађевине, 15220000 – Смрзнута риба, 

рибљи филети и остало месо, 15500000 – Млечни производи, 15550000 – Разни млечни 

производи, 15510000 – Млеко и павлака, 15511000 – Млеко, 15511100 – Пастеризовано 

млеко, 15551000 – Јогурт и други ферментисани млечни производи, 03142500 – Јаја, 

03200000 – Житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће, 03220000 – Поврће, воће и 

коштуњаво воће, 03222110 – Тропско воће, 15300000 – Воће, поврће и сродни производи, 

15331100 – Свеже и смрзнуто поврће, 15331170 – Смрзнуто поврће, 15332200 – Џемови и 

мармеладе; воћни желе; пире и каша од воћа језграстог воћа, 15320000 – Сокови од воћа и 

поврћа, 15332290 – Џемови, 15811100 – Хлеб, 15612100 – Пшенично брашно, 15612110 – 

Интегрално брашно, 15612150 – Брашно за пецива, 15612120 – Хлебно брашно, 15872200 – 

Зачини, 1511210 – Уље за пржење, 15431000 – Маргарин и слични производи, 15863000 – 

Чај, 15331400 – Конзервисано поврће и/или поврће у конзерви, 15831600 – Мед, 15842200 – 

Чоколадни производи, 15898000 – Квасац, 15981100 – Негазирана минерална вода, 

15981200 – Газирана минерална вода. 

 
Врста предмета јавне набавке: добра 

Број набавке у плану набавки: 1.1.1 

Интерни број набавке: 01/18 

Врста поступка: отворени поступак 

Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена 

Подаци о наручиоцу: Предшколска Установа „Наша радост“ Смедерево, Војводе Мишића 

4, 11300 Смедерево 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Назив поглавља Страна 
 

Општи подаци о јавној набавци 3 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке 4 

Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова 5 

Рок и начин подношења понуде 8 

Техничка спецификација предмета ЈН 9 – 29 

Упутство како се доказује испуњеност услова 30 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а 32 

Додатни услови од стране наручиоца 33 

Изјава о достављању доказа о здравственој исправности производа 38 

Промена цене током трајања уговора 39 

Образац трошкова припреме понуде 40 

Образац изјаве о независној понуди 41 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 42 

Средства финансијског обезбеђења 46 

Образац понуде 48 

Модел уговора 51 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Наручилац предметне јавне набавке је ПУ „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 

Смедерево. 

Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

Предмет јавне набавке добара су намирнице за припремање оброка за потребе деце. 

Набавка је обликована по партијама. 

Отворени поступак јавне набавке се спроводи ради закључења  уговора о јавној набавци. 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, путем факса, 

електронском поштом или непосредно, у просторијама Наручиоца, на адреси: Војводе 

Мишића 4, 11300 Смедерево. 

Ако је документација или било који документ из поступка јавне набавке достављен од 

стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је 

извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 

тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је 

извршено достављање. 

 

У складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама, 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. 
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, 124/2012).  Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима 

које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним  набавкама. 

 

Понуђач  у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

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

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; 

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

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

6)     понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао  обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да да нема забрану обављања делатности, која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

Имајући у виду предмет јавне набавке, наручилац одређује и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета, сходно члану 76. Закона о јавним набавкама. 

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона  о јавним набавкама, доказује се путем 

јавних исправа, као и на други начин у складу са законом. 

Понуду може поднети или понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 

подизвођачима  или група понуђача која подноси заједничку понуду. 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  Закона и 

услов из члана 75.став 1. тачка 5 Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 

75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона , а додатне услове испуњавају 

заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у складу са чланом 80. 

Закона, за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 

део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно (у конкретном случају - услови у погледу пословног и техничког 

капацитета). 

 

УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач, који је правно лице,  доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра надлежног органа, тј. Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) потврде надлежног суда тј. Извода из казнене евиденције, односно уверења 

надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства у унутрашњих послова, 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 неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања и давања мита , кривично дело преваре; 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; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

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

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења  или према месту пребивалишта законског 

заступника)  Ако правно лице има више законских заступника, онда се за сваког од њих  

доставља Извод из казне евиденције. 

 

3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности  или  потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

4) уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу локалних јавних прихода или потвру Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације; 

5) потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време 

подношења понуде, која се налази у конкурсној документацији; Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 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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6) Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине да је понуђач 

уписан у Централни регистар одобрених објеката а све у складу са чл. 15. Закона о 

безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр. 41/2009).  

За партије, за које се спроводи поступак резервисане јавне набавке, понуђач је обавезан да 

достави и Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о 

издатој дозволи за обављање делатности предузећа за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом у складу са чл. 36. и 37. Закона о професионалној 

рехабилитацији и запошљавање особа са инвалидитетом («Службени Гласник Републике 

Србије» број 32/09 и 32/13). 

Понуђач који је предузетник, у поступку јавне набавке,  испуњеност обавезних услова 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта); 

3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

5) потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине да је понуђач 

уписан у Централни регистар одобрених објеката а све у складу са чл. 15. Закона о 

безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр. 41/2009), а за поступак резервисане јавне набавке, 

понуђач је обавезан да достави и Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања о издатој дозволи за обављање делатности предузећа за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у складу са чл. 36. и 37. Закона о 

професионалној рехабилитацији и запошљавање особа са инвалидитетом («Службени 

Гласник Републике Србије» број 32/09 и 32/13). 

  

 Понуђач, који је физичко лице у поступку јавне набавке,  испуњеност обавезних 

услова доказује достављањем следећих доказа: 

 1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 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); 

 2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова; 
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 3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 
 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 5) потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине да је понуђач 
уписан у Централни регистар одобрених објеката а све у складу са чл. 15. Закона о 
безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр. 41/2009), а за поступак резервисане јавне набавке, 
понуђач је обавезан да достави и Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања о издатој дозволи за обављање делатности предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у складу са чл. 36. и 37. Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавање особа са инвалидитетом («Службени 
Гласник Републике Србије» број 32/09 и 32/13). 
 
Извод из Казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, потврде привредог и прекршајног суда  или потврда 
Агенције за привредне регистре и уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу  изворних локалних  јавних прихода, не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 
Потврда Привредног и  Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности или потврда Агенције за привредне регистре, мора бити издата након 
објављивања позива за подношење понуда. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) , а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне 

услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико  понуђач  подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.  тачка 1) до 4) Закона, а доказ из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

У складу са чл. 78. ст. 5. Закона, понуђач  који је регистрован у регистру понуђача, који 

води Агенција за привредне регистре, не мора да достави доказе из члана 75. став 1. тачка 

1), уколико је та информација јавно доступна на интернет страници Агенције за привредне 

регистре или ако приложи копију важећег Решења АПР о упису у Регистар понуђача.. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном докуменатацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописан начин. 

 

 

 

 

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 
Понуде се подносе до 27.03.2018. године и то до 08:00 часова, непосредно или путем 

поште, на адресу: ПУ „НАША РАДОСТ“ , ул. Војводе Мишића бр. 4, 11300 Смедерево, са 

назнаком на коверти: „ Понуда за јавну набавку, број 1.1.2/18 - намирнице – за партију 

бр. __, _______________________________________ (навести број и назив партије) НЕ 

ОТВАРАТИ“. Јавном отварању понуда могу да присуствују понуђачи и овлашћени 

представници понуђача, са овереним овлашћењем понуђача за учествовање овлашћеног 

представника понуђача у отварању понуда за предметну јавну набавку. 

Понуђачи, који подносе понуде за више партија, подносесваку понуду посебно у одвојеној 

коверти или кутији. 

 

Јавно отварање понуда је дана 27.03.2018. године у 08:30 часова у објекту “Хајди” на 

адреси у ул. Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Партија 1 – Свеже јунеће месо: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Свежи јунећи бут бк. Kg 4000    

УКУПНО:    

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Достава возилом са термокингом и 

магацинским простором са расхладним 

коморама. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

Свака појединачна испорука је у временском 

интервалу од 05:30 до 06:30 часова 

 

                                                                         м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 
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Партија 2 – Свеже свињско месо: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Свежи свињски бут бк. Kg 4000    

УКУПНО:    

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Достава возилом са термокингом и 

магацинским простором са расхладним 

коморама. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

Свака појединачна испорука је у временском 

интервалу од 05:30 до 06:30 часова 

 

 

 

 

                                                                         м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 
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Партија 3 – Прерађевине од меса: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Шункa од свињског меса у 

омоту, 1-2 kg. 

Kg 1800    

2.  Пилећа прса у омоту, 1-2 kg.  Kg 1500    

3.  Сува хамбуршка сланина 

вакуум, 0,5-1 kg. 

Kg 700    

4.  Свињска маст 1/1. Kg 200    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Достава возилом са термокингом и 

магацинским простором са расхладним 

коморама. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

 

 

 

 

                                                                           м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 4 – Смрзнути производи од рибе: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

  Замрзнута рибља 

пљескавица паковање 300 g. 

Минимално 45-60 % рибљег 

меса. 

Ком 7000    

  Замрзнути рибљи штапићи  

паковање 300 g. 

Минимално 45-60 % рибљег 

меса. 

Ком 7000    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Достава возилом са термокингом и 

магацинским простором са расхладним 

коморама. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

 

 

 

                                                                        м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 5 – Свеже пилеће месо: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Свеже пилеће груди са 

коском. 

Kg 4000    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Достава возилом са термокингом и 

магацинским простором са расхладним 

коморама. 

Место и време испоруке Франко магацин наручиоца. 

Свака појединачна испорука је у временском 

интервалу од 05:30 до 06:30 часова. 

 

 

 
                                                                        м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 6 – Млеко и јогурт: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

  Млеко пастеризовано ПТЕ 

фолија, 1/1 – 2,8% млечне 

масти. 

L 35000    

  Јогурт 1/1, пет или елопак 

амбалажа – 2,8% млечне 

масти. 

L 33000    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Достава возилом са термокингом и 

магацинским простором са расхладним 

коморама. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

Свака појединачна испорука је у временском 

интервалу од 05:30 до 06:30 часова 

                                                                

 

          

                                                                       м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 7 – Млечни производи: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Кисело млеко 0,4 L 

3,2% млечне масти. 

L 450    

2.  Павлака  минимум 20% 

млечне масти 0,4 L. 

L 2200    

3.  Крем сир минимум 45% 

млечне масти 1/1. 

Kg 2000    

4.  Свежи полумасни сир  

вакум, минимум 25% 

млечне масти 1/10. 

Kg 1500    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Достава возилом са термокингом и 

магацинским простором са расхладним 

коморама. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

Свака појединачна испорука је у временском 

интервалу од 05:30 до 06:30 часова 

 

 

 

                                                                          м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 8 – Јаја: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Свежа кокошија конзумна 

јаја класе  А. 

Ком 55000    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Достава возилом са термокингом и 

магацинским простором са расхладним 

коморама. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

                                                                        

 

 

                                                                       м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 9 – Свеже воће и поврће: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Јабука Kg 11000    

2.  Грожђе Kg 2700    

3.  Бресква Kg 2200    

4.  Крушка Kg 400    

5.  Кајсија Kg 200    

6.  Шљива Kg 200    

7.  Бундева Kg 600    

8.  Лубеница Kg 3000    

9.  Диња Kg 1700    

10.  Трешња Kg 200    

11.  Паприка бабура Kg 700    

12.  Црни лук Kg 2000    

13.  Краставац Kg 800    

14.  Шаргарепа Kg 2200    

15.  Купус свеж Kg 11000    

16.  Тиквица Kg 1500    

17.  Кромпир Kg 19000    

18.  Зеље Веза 200    

19.  Парадајз Kg 800    

20.  Пасуљ Kg 2500    

21.  Зелена салата Kg 150    

22.  Лук бели Kg 13    

23.  Ротквице Kg 50    

УКУПНО:    
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Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Доставним возилом са магацинским 

простором. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

Свака појединачна испорука је у временском 

интервалу од 05:30 до 06:30 часова 

 

 

 

   

                                                                       м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 10 – Тропско воће: 

 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Банана Kg 8000    

2.  Поморанџа Kg 3000    

3.  Лимун Kg 500    

4.  Мандарина Kg 3000    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Доставним возилом са магацинским 

простором. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

Свака појединачна испорука је у временском 

интервалу од 05:30 до 06:30 часова. 

 

 

                                                                    

                                                                        м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 11 – Смрзнуто воће и поврће: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Грашак  

смрзнути 1/1 

Kg 
2400 

   

2.  Боранија жута смрзнута 1/1 Kg 2400    

3.  Мешавина за чорбу 

смрзнута 1/1 

Kg 
700 

   

4.  Мешавина за ђувеч 

смрзнута 1/1 

Kg 
900 

   

5.  Мешано смрзнуто поврће са 

кукурузом 1/1 

Kg 
900 

   

6.  Карфиол смрзнути 1/1 Kg 300    

7.  Броколи смрзнути 1/1 Kg 200    

8.  Спанаћ смрзнути 1/1 Kg 300    

9.  Паприка бабура смрзнута 

1/1 

Kg 
350 

   

10.  Вишња смрзнута 1/1 Kg 400    

11.  Кукуруз шећерац смрзнут 

1/1 

Kg 
400 

   

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Достава возилом са термокингом и 

магацинским простором са расхладним 

коморама. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

 

                                                                             м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 
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Партија 12 – Хлеб: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Полубели хлеб 500 g. Ком 50000    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Доставним возилом са магацинским 

простором. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

Свака појединачна испорука је у временском 

интервалу од 05:30 до 06:30 часова. 

 

 

 

                                                                             м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 13 – Коре за питу: 

 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Домаће коре за питу, нето 

500 g. 

Kg 1300    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивна испорука. 

Доставним возилом са магацинским 

простором. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

Свака појединачна испорука је у временском 

интервалу од 05:30 до 06:30 часова. 

 

 

 

 

                                                                             м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конкурсна документација за јавну набавку намирница - отворени поступак 

Број набавке из плана набавки: 1.1.1 

Интерни број набавке: 01/18 
 

23 од 53 

Партија 14 – Роба широке потрошње: 
 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Мед  - багрем 1/1 

(домаћи, природни, врцани) 
Kg 250 

   

2. Мед  - ливадски 1/1 

(домаћи, природни, врцани) 
Kg 250 

   

3. Мешана мармелада 3/1 Kg 400    

4. Мешана мармелада 0,700 кг Kg 600    

5. Јабуково сирће 1/1 L 160    

6. Кухињска со ситна 

евапорисана и јодирана 1/1 
Kg 650 

   

7. Зачин додатак јелима са 

поврћем 125 гр. 

Kg 
5 

   

8. Зачин додатак јелима са 

поврћем 250 гр. 

Kg 
100 

   

9. Зачин додатак јелима са 

поврћем 1/1 гр. 

Kg 
270 

   

10. Пасирани парадајз без 

конзерванса мин 8% суве 

материје  1/1 

L 150 

   

11. Дехидрирана 

концентрована јунећа 

бистра супа са тестенином 

65 гр. 

Ком 80 

   

12. Дехидрирана 

концентрована кокошија 

бистра супа са тестенином 

65 гр. 

Ком 80 

   

13. Кисели краставац стаклена  

амбалажа1/1 
Ком 1 200 

   

14. Цвекла  

стаклена  амбалажа1/1  
Ком 1 000 

   

15. Паприка  филет стаклена  

амбалажа1/1 
Ком 1 200 

   

16. Овсени кекс слани 

нето 500 кг. 
Кг 1 300 

   

17. Сендвич кекс – ноблице или 

еквивалент 250 -500гр. 
Kg 1 300 

   

18. Медењак са воћним 

пуњењем (кајсија, наранџа) 

1,5 кг 

Kg 1 300 
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19. Чоко кекс домаћица или 

еквивалент  

230-500 гр. 

Kg 1 300 

   

20. Посни кекс  1/1 Kg 1 300    

21. Чоколада за јело и кување 

200 гр. 
Kg 70 

   

22. Чоколада за јело и кување 

100 гр. 
Kg 60 

   

23. Мак вакум млевени нето 

250 гр. 
Kg 250 

   

24. Бомбоне млечни карамел  

100 гр. 
Ком 200 

   

25. Трајни слатки колач са 

какао преливом 105 гр.  
Ком 600 

   

26. Ванилин шећер  10 гр. 

(арома ванила нин. 1%) 
Ком 1 500 

   

27. Прашак за пудинг ванила 40 

гр. 
ком. 7 000 

   

28. Прашак за пециво  12 гр. 

(натријум-

хидрогенкарбонат, 

динетријум-

дифосфат,скроб)  

Ком 4 500 

   

29. Сода бикарбона 10 гр. 

натријум-хидроген карбонат  
Ком 1 000 

   

30. Инстант дечија храна 

припрема са млеком нето 

250 гр. 

Ком 130 

   

31. Црвена слатка  млевена 

зачинска паприка 50 гр. 
Kg 16 

   

32. Црвена слатка  млевена 

зачинска паприка 100 гр. 
Kg 35 

   

33. Чај шипурак у филтер 

кесицама 40 гр. 
Ком 1 200 

   

34. Чај нана у филтер кесицама 

40 гр. 
Ком 1 200 

   

35. Термостабилни воћни надев 

за теста 3/1 
Kg 150 

   

36. Млевени мускатни орах  18 

гр. 
Ком 20 

   

37. Млевени цимет 5 гр. Ком 500    

38. Немасни какао прах нето 

100 гр. 
Kg 150 

   

39. Квасац свеж  40 гр. Kg 110    

40. Десертни чоколадни прелив 

1/1  
Kg 50 
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41. Пиринач ољуштени дугог 

зрна  1/1 
Kg 1400 

   

42. Пиринач ољуштени дугог 

зрна  500 
Kg 100 

   

43. Интегрални пиринач1/1 Kg 50    

44. Пшеница за кување  - 

„белија“ 1/1 
Kg 100 

   

45. Очишћени просо     1/1 Kg 100    

46. Лан млевени    100гр Kg 8    

47. 
Овсене пахуљице 1/1 Kg 

 

8 

   

48. Сирове семенке сунцокрета 

без љуске 1/1 
Kg 8 

   

49. Сирове семенке бундеве без 

љуске 1/1 
Kg 8 

   

50. Ким  100гр Kg 3    

51. Сусам  100гр Kg 5    

52. Туњевина 160-185 гр 

комади у уљу на потез 
Ком 4500 

   

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна- цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. Сукцесивна 

испорука. 

Доставним возилом са магацинским простором. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

 

                                                                             м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 
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Партија 15 – Освежавајућа безалкохолна пића: 
 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Воћни сок јабука  

нектар минимум 50% 

воћног садржаја 1/1 

L 7000    

2. Воћни сок поморанџа 

нектар минимум 50% 

воћног садржаја 1/1 

L 7000    

3. Воћни сок бресква нектар 

минимум 50% воћног 

садржаја 1/1 

L 4000    

4. Воћни сок кајсија нектар  

минимум 50% воћног 

садржаја 1/1 

L 4000    

5. Вода негазирана 1 ½ L 2500    

6. Вода негазирана 5/1 L 300    

7. Вода газирана 1 ½ L 900    

УКУПНО:    

 

 

Укупна- цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. Сукцесивна 

испорука. 

Доставним возилом са магацинским простором. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

 

                                                                             м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 
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Партија 16 – Шећер: 
 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Шећер кристал, бели 1/1. Kg 3500    

2. Шећер у праху, 250 g. Kg 40    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна- цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. Сукцесивна 

испорука. 

Доставним возилом са магацинским простором. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

 

 

                                                                             м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 
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Партија 17 – Брашно и сродни производи: 
 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Бело наменско меко 

пшенично брашно  

тип 400 1/1. 

Kg 8000    

2. Интегрално брашно 1/1. Kg 300    

3. Гриз пшенични  ситни 

тип 400; нето 400 g. 

Kg 200    

4. Гриз пшенични  ситни 

тип 400; нето 200 g. 

Kg 100    

5. Палента , кукурузна 

крупица; нето 0,5 - 1 kg. 

Kg 1700    

6. Кукурузно брашно; 

нето 0.5 - 1 kg. 

Kg 700    

7. Тестенина са јајима – фида 

0.5 - 1 kg. 

Kg 200    

8. Тестенина без јаја – 

макарона 0.5 - 1 kg. 

Kg 1300    

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна- цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. Сукцесивна 

испорука. 

Доставним возилом са магацинским простором. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

 

                                                                             м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конкурсна документација за јавну набавку намирница - отворени поступак 

Број набавке из плана набавки: 1.1.1 

Интерни број набавке: 01/18 
 

29 од 53 

Партија 18 – Јестиво биљно уље и маргарин: 
 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Количина Квалитет Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1. Јестиво сунцокретово 

рафинисано уље 1/1. 

L 5500    

2. Маргарински намаз до 25% 

биљне масти; нето 250 g. 

Kg 450    

3. Маргарински намаз до 25% 

биљне масти; нето 500 g. 

Kg 450    

4. Маргарин стони  за теста 

250 g. 

Kg 230    

УКУПНО:    

 

 

Укупна- цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 365 дана од дана отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. Сукцесивна 

испорука. 

Доставним возилом са магацинским простором. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

 

 

 

                                                                             м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда ; 

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 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 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 законских 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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 

привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 

или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности (понуђачи могу 

оптирати између наведених доказа - алтернативно), која је на снази у време објаве позива 

за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код 

тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова. БРИШЕ СЕ! 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финасија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

Осим уверења Министарства финансија Понуђач је у обавези да достави уверења 

свих надлежних локалних самоуправа на којима се понуђач води као порески 

обвезник изворних локалних прихода. Дакле, уколико понуђач има обавезу 

плаћања пореза и других јавних дажбина у више локалних самоуправа, потврде 
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свих тих управа јединица локалних самоуправа представљају доказе на околност 

да понуђач испуњава обавезни услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

5) Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ:  Потписана и печатом оверена 

изјава понуђача 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 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 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 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 

 

НАПОМЕНА: 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012), као заступник понуђача дајем следећу, 

 

 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача) у 

отвореном поступку јавне набавке, број 1.1.1/18 - Намирнице, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку, према члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама.. 

 

 

 

          Датум          Понуђач 

 

________________                        М.П.                                          __________________ 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

 

 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона: 

 
 Понуђач  је дужан да уз понуду достави важећу очитану саобраћајну дозволу за сва 

доставна возила којима врши дистрибуцију намирница. 

 

 Понуђач  је дужан да уз понуду достави копију важеће возачке дозволе за све возаче 

и копије МА образаца, као доказ о заснованом радном односу код понуђача. 

 

 Понуђач је дужан да достави копије важећих санитарних књижица за све раднике 

који врше непосредну доставу намирница. Исти радници су дужни да са собом при свакој 

испоруци намирница увек имају санитарну књижицу или неоверену копију своје важеће 

санитарне књижице. 

 

Понуђач је дужан да достави потврду Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине Републике Србије о извршеном упису у Централни регистар објеката за 

субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње или Извод из 

регистра одобрених објеката издат од стране Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине, у складу са Правилником о садржини и начину вођења Централног 

регистра објеката у области безбедности хране и хране за животиње или Решење 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, да понуђач 

(објекат понуђача) испуњава услове за обављање делатности која је предмет јавне набавке.   

 

Напомена: уколико понуђач није произвођач предметних добара, дужан је да наведени 

доказ достави и за сваког произвођача истих (осим уколико су предметна добра из увоза). 

 

Уколико је произвођач предметних добара физичко лице или пољопривредно 

газдинство, као доказ се прихвата и Потврда о активном статусу  или Извод из регистра или 

Решење о регистрацији у Регистру пољопривредних газдинстава, који се води при 

Министарству финансија – Управа за трезор. Овај доказ понуђач доставља и за 

подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача. 

 

 За све намирнице из увоза, понуђач је дужан да достави неоверену копију решења 

Министарства Републике Србије - сектор за гранични надзор, да је  намирница здравствено 

и  хигијенски безбедна. 

 
 Докази издати од стране овлашћених органа или организација за контролу 

квалитета, којима се доказује усклађеност производа са техничким спецификацијама или 

стандардима, у складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС 41/2009“) 

су следећи: 

ЗА ПАРТИЈЕ 1 (свеже јунеће месо) и 2 (свеже свињско месо) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа 

Извештај се односи на урађене анализе хигијене у процесу клања животиња, као и брисева 
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трупа, не старији од 30 дана од дана отварања понуда. 

- Извештај брисева са алата и прибора за рад из објеката за расецање меса, не старији од 30 

дана од дана отварања понуда. 

- У случају да друга кланица или месара врши услуге клања, обавезно достављање копије 

Уговора о тој врсти сарадње са понуђачем. 

- У случају да друга кланица или месара врши услуге расецања меса, обавезно достављање 

копије Уговора о тој врсти сарадње са понуђачем. 

- За кланицу или месару, која врши услужно клање, обавезно достављање копије 

сертификата о уведеном систему безбедности хране – HACCP. 

- За кланицу или месару, која врши услужно расецање, обавезно достављање копије 

сертификата о уведеном систему безбедности хране – HACCP. 

- За произвођача и понуђача: копија сертификата о уведеном систему безбедности 

хране – HACCP. 

- За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у централни 

регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 3 ( прерађевине од меса) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и сертификоване 

лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа, не старији од 30 

дана од дана отварања понуда. 

- За произвођача и понуђача: сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP. 

- За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у централни 

регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 4 (Смрзнути производи од рибе) 

- Неоверена копија важећег уговора понуђача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између понуђача и сертификоване 

лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа на хистамин. 

- За увозника и понуђача: сертификат о уведеном систему безбедности хране –HACCP . 

- Важећа потврда или неоверена копија о упису у централни регистар, издата од 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

- За намирнице из увоза: неоверена копија решења Министарства Републике Србије - 

сектор за гранични надзор, да је намирница здравствено и хигијенски безбедна. 

 
ЗА ПАРТИЈУ 5 (свеже пилеће месо) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и сертификоване 

лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа - анализа на 

присуство салмонела у узорцима сирових пилећих кожица врата у кланицама, као и резани 

делови пилећег меса у објектима за расецање и брисеви са алата и прибора за рад, не 

старији од 30 дана од дана отварања понуда. 

- У случају да друга кланица или месара врши услуге клања,обавезно достављање копије 

Уговора о тој врсти сарадње са понуђачем. 

- У случају да друга кланица или месара врши услуге расецања меса, обавезно достављање 
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копије Уговора о тој врсти сарадње са понуђачем. 

- За произвођача и понуђача ( као и за објекте са којима је потписан уговор о сарадњи): 

сертификат о уведеном систему безбедности хране – HACCP . 

- За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у централни 

регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 
ЗА ПАРТИЈЕ 6 ( млеко и јогурт) и 7 (млечни производи) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа, 

не старији од 30 дана од дана отварања понуда. 

- За произвођача и понуђача: сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP. 

- За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у 

централни регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 
ЗА ПАРТИЈУ 8 ( јаја) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа на 

присуство салмонела у фецесу кока носиља, не старији од 30 дана од дана отварања понуда. 

- За произвођача и понуђача: сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP . 

За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у централни 

регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 
ЗА ПАРТИЈУ 9 (свеже воће и поврће) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Последњи извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа. 

- За произвођача и понуђача: сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP . 

За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у централни 

регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 
ЗА ПАРТИЈУ 10 (тропско воће): 

- Неоверена копија важећег уговора понуђача са лабораторијом за контролу 

намирница акредитованом од стране АТС-а. 

- Последњи извештај о контроли намирница по важећем уговору између понуђача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа. 

- За увозника и понуђача: сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP . 

- Важећа потврда или неоверена копија о упису у централни регистар, издата од 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

- За намирнице из увоза: неоверена копија решења Министарства Републике Србије 

- сектор за гранични надзор, да је намирница здравствено и хигијенски безбедна. 
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ЗА ПАРТИЈУ 11 ( смрзнуто воће и поврће) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Последњи извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа. 

- За произвођача и понуђача : сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP . 

За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у централни 

регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

ЗА ПАРТИЈЕ 12 (хлеб) и 13 (коре за питу) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа, 

не старији од 30 дана од дана отварања понуда. 

- За произвођача и понуђача : сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP . 

За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у централни 

регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 14 ( роба широке потрошње) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа. 

- За произвођача и понуђача : сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP. 

- За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у 

централни регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 15 ( освежавајућа безалкохолна пића) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа. 

- За произвођача и понуђача : сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP 
За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у централни 

регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 16 ( шећер ) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа. 

- За произвођача и понуђача : сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP . 

За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у централни 
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регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 17 ( брашно сродни производи) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и сертификоване 

лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа. 

- За произвођача и понуђача : сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP . 

За произвођача и понуђача: важећа потврда или неоверена копија о упису у 

централнирегистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 18 ( јестиво биљно уље и маргарин) 

- Неоверена копија уговора произвођача са лабораторијом за контролу намирница 

акредитованом од стране АТС-а. 

- Извештај о контроли намирница по важећем уговору између произвођача и 

сертификоване лабораторије од стране АТС-а о микробиолошкој исправности производа. 

- За произвођача и понуђача : сертификат о уведеном систему безбедности хране – 

HACCP. 

 

 Понуђач и произвођач треба да поседују Решење управе за ветерину, којим је 

одређен и контролни број за понуђача и произвођача. 

За возила, на којима је је расхладни систем (хладњача) фабричка уградња, веродостојан 

доказ је изјава - потврда произвођача да је на возилу постоји фабрички уграђен расхладни 

систем (хладњача). 

За возила, на којима је накнадно уграђен расхладни систем (хладњача), веродостојан доказ 

је неоверена копија уверења о испитивању возила, које издаје Агенција за безбедност 

саобраћаја. 

  

 Изабрани понуђач за сваку партију је у обавези да све тражене доказе за испуњење 

додатних услова достави у овереним фотокопијама у року од пет дана од дана протека рока 

за подношење Захтева за заштиту права,пре потписивања уговора. 

 

 НАПОМЕНА: Лабораторија за испитивање исправности одређених намирница, на 

начин како је предвиђено конкурсном документацијом, мора да има статус акредитације – 

„акредитован“ и статус суспензије – „без суспензије“. (http://www.registar.ats.rs/ ). 

 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 Услов: Финансијски и пословни капацитет 

 Доказ: Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за 

привредне регистре или центар за бонитет Народне банке Србије или биланс стања и 

биланс успеха за предходне три године ( 2014, 2015 и 2016.).  БРИШЕ СЕ ! 
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ИЗЈАВА 

 

О ДОСТАВЉАЊУ ДОКАЗА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПРОИЗВОДА 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, у случају да 

ми у отвореном поступку за јавну набавку бр. 1.1.1/18 – Намирнице, буде додељен уговор 

за партију ___________________________________________________________ (уписати 

број и назив партије), уз прву испоруку сваке конкретне врсте добара достављати 

наручиоцу неоверене копије важећих Извештаја о лабораторијском испитивању добара 

издатих од стране акредитоване лабораторије (АТС). Приликом сваке наредне испоруке 

добара из исте серије/сезоне, за које је достављен извештај о лабораторијском испитивању 

добара издатих од стране акредитоване лабораторије, наручилац може уместо поменутог 

извештаја достављати потврде произвођача о здравственој безбедности испоручених 

добара. 

 

Уколико су предметна добра увозног порекла, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, изјављујем да ћу, уз сваку испоруку, поред горе наведеног 

извештаја или потврде, наручиоцу достављати и копију Решења издатог од стране 

надлежног органа о испуњености услова за одобрење увоза и стављање у промет. 

 

У случају да не поступим на наведени начин, односно не испуним наведене обавезе, 

упознат сам са чињеницом да је наручилац овлашћен да активира средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла, као и са одредбама Закона о јавним набавкама којим 

се регулише институт негативне референце. 

 

                                                                                                   

 

                          Потпис овлашћеног лица: 

                                                                                                                        

                                                             М.П.                  ______________________ 

 

 

Напомена: 
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, образац фотокопирати у 

потребном броју примерака. 

Наручилац може да захтева од добављача да му достави на увид оригинале или 

оверене копије тражених докумената. 

У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 

који је  носилац посла. 
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ПРОМЕНА ЦЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

За све време важења уговора, усклађивање цена ће се вршити процентуално само уколико 

на тржишту дође до повећања или смањења цена производа и то: 

- у висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку подношења понуде; 

- у висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку последње претходне 

промене цене. 

Промена цена за све време важења уговора може се вршити највише до нивоа просечне 

тржишне цене у тренутку усклађивања. 

Као просечна тржишна цена у тренутку подношења понуде, сматра се просечна тржишна 

цена коју ће комисија за предметну јавну набавку наручиоца утврдити за све производе 

који су предмет ове јавне набавке у тренутку истека рока за подношење понуда у овој 

јавној набавци. Након истека рока важења понуде од 365 дана од дана отварања понуда у 

односу на ову цену утврђиваће се, да ли је на тржишту дошло до повећања или смањења 

цена производа који су предмет набавке у овом поступку јавне набавке. 

Основ, за све даље корекције цена, током важења овог уговора, представља просечна 

тржишна цена у тренутку последње претходне корекције цена, које такође утврђује 

комисија за јавну набавку наручиоца. 

Захтев за повећање цене, добављач је дужан да, писмено обавести директора ПУ “Наша 

радост” Смедерево. У случају промене цена, примењивање истих ступа на снагу од дана 

закључења анекса уговора, којим ће се регулисати промена цена. 

Уколико наручилац, након провере оправданости захтева продавца за повећање цена, 

утврди да је захтев неоснован, одбиће захтев за повећање цена. 

Захтев за смањење цене, наручилац ће писмено доставити добављачу. У случају промене 

цена, примењивање истих ступа на снагу од дана закључења анекса уговора, којим ће се 

регулисати промена цена. 

Цена мора да буде 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. 

До промене цене може доћи писаном сагласношћу уговорених страна у складу са растом 

потрошачких цена до 5%, који се званично објављује у «Сл. Гласнику РС», као и на основу 

раста потошачких цена објављених на интернет страници Министарства спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација http://mtt.gov.rs/informacije/rast-potrosackih-cena/. 

Понуђена цена подразумева испоруку са истоваром, по требовању на адресу Наручиоца 

(“франко магацин купца”). 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012 и 68/15), 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 

 

 

Датум:                                              М.П.                                    Потпис понуђача: 

______________________                                                                   _______________________ 

 

 

 
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. 

* Достављање овог обрасца није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012 и 

68/15), __________________________________________ (навести назив понуђача), даје 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

отвореном поступку јавне набавке намирница, бр. 1.1.1/18 - Намирнице, поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 

меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона 

којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 

може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у 

смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају да понуду подноси 

група понуђача, образац копирати у довољан број примерака. 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћених лица и понуђача и подизвођача. Наведени образац копирати у довољан број 

примерака. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Понуда се подноси на српском језику. 

 

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 кутије навести тачан назив и поштанску 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. 

Понуда се доставља на адресу: ПУ “Наша радост” ул. Војводе Мишића бр. 4, 11300 

Смедерево, са назнаком: «Понуда за јавну набавку број 1.1.1/18 - намирнице – за 

партију бр. ___, _______________________ (навести редни број и назив партије) НЕ 

ОТВАРАТИ». 
 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку рока, сматраће се неблаговременом. 

   

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и 

оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 

определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 

понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПУ “Наша радост” ул. 

Војводе Мишића бр. 4, 11300 Смедерево,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – намирнице -  ЈН бр. 1.1.1/18 — партија ___, 
_________________ (навести редни број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ” или, 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – намирнице -  ЈН бр. 1.1.1/18 — партија ___, 
_________________ (навести редни број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ” или, 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – намирнице -  ЈН бр. 1.1.1/18 — партија ___, 
_________________ (навести редни број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ”  или, 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – намирнице -  ЈН бр. 1.1.1/18 — 
партија ___, _________________ (навести редни број и назив партије) 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 
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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. 

 

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

                                              

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

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

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

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

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

извршити преко подизвођача. 

 

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

извршење набавке поверити подизвођачу. 

 

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

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

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 
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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. 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 365 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. 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на електронску адресу sjnpu@yahoo.com или факсом на број 026606646, 

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. 1.1.1/18. 

 

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. 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. 

 

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 

mailto:sjnpu@yahoo.com
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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. 

 

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

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

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

није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од 

укупне вредности износа  понуде без ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 

извршење посла мора да се продужи. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену у оквиру исте партије,  

биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

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. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

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

пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој 

комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

2 дана од дана пријема захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
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понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда. 

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

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

дана од дана пријема одлуке. 

 

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

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

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

истека тог рока. Ако је у 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. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

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

уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 

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

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 

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

та вредност већа од 120.000.000 динара. 

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 

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

обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 

набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 

понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 

јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

 

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

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Једна бланко сопствена меница: 

1 (једна) бланко сопствена меница за добро извршење посла у висини од 10% вредности 

понуде – доставља се приликом потписивања уговора. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 45 дана дужи од дана истека 

уговора. 
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Уколико понуђач не достави меницу наручилац ће позвати следећег најповољнијег 

понуђача да склопе уговор. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Подносилац понуде доставља једну меницу за добро извршење посла приликом 

потписивања уговора у висини од 10% вредности свих партија за које је његова понуда 

оцењена као најповољнија. 

 

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ  ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ , ОДНОСНО ОРГАНУ  

ИЛИ СЛУЖБИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И 

СЛИЧНО, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

и привреде, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београда, интернет адреса: 

www.poreskauprava.gov.rs. 

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

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Ул. Руже Јовановића 27а, 

11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs. 

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

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Ул. Немањина 11, 11000 Београд, 

интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр.   _______ од ___________ године, за јавну набавку број 1.1.1/18 - Намирнице, 

партија бр.___________________________________________________________________ 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон:  

 

Телефакс:  

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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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: 

 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“, попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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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: 
 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“, попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

Понуђач је дужан да попуни параметре из понуде, овери сваку страну модела уговора и да 

потпише исти, чиме потврђују да се слажу са његовом садржином. 

 

1. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Предшколска установа «Наша радост» Смедерево, ул. Војводе Мишића бр. 4, коју 

заступа Мирјана Ћосић, директор, бр. жиро – рачуна 840 – 153667 – 89 код Управе за 

трезор ( у даљем тексту овог уговора : купац ) 

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

 

Члан 1. 
Саставни део овог уговора је укупна понуда продавца и подаци из техничке спецификације 

за партију бр. __,___________________________________________, коју је доставио 

понуђач, а прихваћена је од стране стручне комисије купца – наручиоца. 

 

Члан 2. 
Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши одложено односно у свему 

према понуди. 

 

Члан 3. 
Добављач се обавезује да своје обавезе измирује према захтевима из конкурсне 

документације и условима из понуде. 

 

Члан 4. 
Квалитет производа, који су предмет овог уговора, мора у потпуности да одговара важећим 

домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе. 

Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна паковања 

треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, расипања, квара и других 

промена.  

Амбалажа мора да одговара технолошким захтевима за прехрамбене производе. 

Амбалажа је неповратна. 

 

Члан 5. 
Понуђач је дужан да по потписивању овог уговора, уз сваку испоруку добара, доставља 

наручиоцу важећи атест или потврду о здравственој безбедности и квалитету. 

Стручно мишљење, на основу лабораторијских анализа (сензорна, физичко-хемијска и 

микробиолошка испитивања) од стране овлашћене акредитоване лабораторије, овереног 

печатом и потписом стручног и одговорног лица да је производ здравствено безбедан за 

људску исхрану (у оригиналу или овереној копији), добављач је дужан да достави у 

најкраћем року по захтеву наручиоца. 

 

Члан 6. 
Транспорт и истовар у магацин наручиоца обезебеђује добављач. 
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Члан 7. 
Добављач може из разлога поремећаја на тржишту, извршити промену произвођача 

наведеног у понуди, уз претходно поднето писмено образложење наручиоцу и писмену 

сагласност наручиоца. Уз захтев за промену произвођача, добављач је дужан да достави за 

новог произвођача комплетну документацију, која је тражена конкурсном документацијом. 

Због промене произвођача, добављач не може да тражи промену уговорене јединичне цене. 

 

Члан 8. 
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и 

без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке 

производа из било које испоруке достави сертификованој лабораторији ради анализе. Ако 

се утврде одступања од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет 

добављача. 

 

Члан 9. 
Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину продавац робе је 

у обавези да је замени исправном, у најкраћем могућем року  након рекламације, а уколико 

не испуни ову обавезу, купац је овлашћен да раскине уговор без отказног рока. 

 

Члан 10. 
Добављач се обавезује да омогући контролном органу наручиоца долазак у магацин 

добављача ради испитивања квалитета. Приликом контроле, добављач је у обавези да 

контролном органу наручиоца стави на увид сву тражену документацију. 

У случају потребе, контролни орган наручиоца ће узимати узорке и слати на анализу у 

лабораторију коју одреди наручилац. 

Трошкове за сензорна и лабораторијска испитивања, трошкове слања узорака до одређене 

лабораторије и трошкове лабораторијског испитивања сноси наручилац. 

Ако се утврде одступања од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на 

терет добављача. 

 

Члан 11. 

Добављач је обавезан да тражене извештаје о здравственој безбедности испоручених 

добара или потврда од стране произвођача доставља приликом сваке испоруке. 

 

Члан 12. 
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датума престанка више силе, уговорне 

стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као 

случајеви више силе сматрају се: природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као 

више силе. 

 

Члан 13. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају 

споразумно. У случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 

Пожаревцу. 
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Члан 14. 
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, може 

захтевати раскид овог уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршилa. Раскид уговора се може захтевати писменим путем са раскидним 

роком од 15 дана. 

 

Члан 15. 
Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, 

који је дат у писменом облику. 

 

Члан 16. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 17. 
Важност уговора је до потписивања новог уговора у наредном поступку предметне јавне 

набавке. 

 

Члан 18. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа 

одобрених апропријација за ту намену у тој буџетској години.  

 

Члан 19. 
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих се свакој уговорној страни уручују 

по 2 примерка. 

 

Члан 20. 
Саставни део овог уговора је и понуда продавца. 

 

 

 

             Купац:                                                                                                    Продавац: 

 

_______________________                                                                   ______________________ 

       Мирјана Ћосић            


