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              На основу чл.32 и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл.Гл.РС.бр.124/12 и 

14/15 и 68/2015 ), чл.2.Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености 

услова,  Одлуке о покретању поступка бр.76/2016 од 28.01.2016. године и 

решења о образовању комисије бр.77/2016 од 28.01.2016. године, наручилац 

Дом ученика средњих школа '' Срећно '', припремиo је :  
 

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                     РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ВЈН 01/2016 

 
                 ВРСТА ПОСТУПКА : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

         ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : НАБАВКА НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ 

                                                       ОРН ( 15000000 ) 

                

Крајњи рок за подношење понуда 29.02. 2016. године до 14,00 часова 

Отварање понуда по редоследу партија 29.02. 2016. године у   16,00 часова 
 

      

 

 Наведена конкурсна документација се састоји од :  

 
1. Позива за подношења понуда ; 

2. Услови за учешће, списак неопходне доказне документације, упуство за 

сачињавање понуде, и други услови поступка  ; 

3. Образац понуде ( образац бр.1 ) ; 

4. Образац структуре понуђене цене ( образац бр.2 ) ; 

5. Изјава о независној понуди ( образац бр.3 ) ; 

6. Изјава понуђача о ангажовању или неангажовању подизвођача  

 ( образац бр.4 ); 

7.  Изјава о поштовању прописа ( образац бр.5) ; 

8.  Образац трошкова припреме понуде ( образац бр.6 ); 

9. Овлашћење представника понуђача ( образац бр.7 ) ; 

10. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкоој понуди ( образац бр.8 ); 

11. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ( образац бр.9 ) ;  

12.Изјава о броју закључених и реализованих уговора (образац бр.10) ; 

13.Потврда Наручиоца/Купца (образац бр.11) ; 

14. Модел уговора ( образац бр.12 ).  
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  На основу члана 60.ст.1. тачка.1. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС.“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/2015 ),  

 

                                   ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА '' СРЕЋНО ''         
  Ћ У П Р И Ј А                    

ОГЛАШАВА                                                        

       ПОЗИВ  
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ,  НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ  

                                                  (  15000000 – намирнице за исхрану ) 

 

                    Позивамо Вас , уколико сте заинтересовани да доставите понуду за јавну набавку 

добара, намирнице за исхрану,  редни број набавке ВЈН 01/2016  која ће се спровести у 

отвореном  поступку јавне набавке.  

 
     Предмет јавне набавке је набавка намирница за исхрану за потребе Дома у 

Ћуприји, ОРН - 15000000 

 

                   Предметна јавне набавка је обликована у 7  партија,  и то : 

• партија   I –      хлеб, пецива и производи од брашна, ОРН - 15810000 

• партија   II –     свињско, јунеће и пилеће месо и месне прерађевине,  

• партија III -    риба, ОРН -  15220000             

• партија   IV – млеко и млечни производи, ОРН-15550000  

• партија   V -  прехрамбени производи широке потрошње( колонијал ), ОРН-15890000   

• партија   VI -    конзервисано и смрзнуто воће и поврће, ОРН – 15300000 

• партија   VII- свеже воће и поврће,  ОРН - 15300000 

 

    Право учешћа у поступку има понуђач  који испуњава обавезне услове из члана 

75. Закона о јавним набавкама, и друге услове тражене конкурсом,  достави доказе о 

испуњености услова и понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном 

документацијом и позивом. У супротном понуда ће бити одбијена. 

 

                   Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума економска 

најповољнија понуда. Вредновање  ( пондерисање ) елемената за оцену повољности понуда 

је садржано у конкурсној документацији. 

      

      Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки, као  и 

лично и непосредно у  згради Дома ученика средњих школа '' Срећно '' у  Ћуприји, ул.  Кнеза 

Милоша бб, до дана одређеног за подношења понуда.   

       Рок за подношење  понуда је до 29.02.2016. године до 14,00 часова.  

 

         Понуде се достављају у затвореним ковертама, посебно за сваку партију, са 

назнаком ,, понуда за намирнице за исхрану – не отварати,   редни број набавке 

 ВЈН 01 /2016 ( навести тачан назив партије и њен редни број ), и са називом и адресом 

понуђача на полеђини. 
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        Понуда се подноси  на адресу Дома ученика средњих школа '' Срећно '' у Ћуприји, 

ул. Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја. 

 
      Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

      Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

    Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за достављање понуда 
односно 29.02.2016. године  у  16,00 часова  у  просторијама  Дома ученика средњих 

школа '' Срећно '',  ул. Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја. 

 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени  представници 

понуђача. 

      Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуде. 
     Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25 дана од дана отварања 

понуда.  Сва обавештења можете добити на тел. 035 / 88-71-950. Особа за контакт је Милан 

Крстић.  
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  ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА '' СРЕЋНО ''  

Ћ У П Р И Ј А, ул. Кнеза Милоша бб  

Телефон  035 / 88-71-950 

  E-mail adresa : dom.ucenika.srecno@gmail.com 
                                             

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ , СПИСАК НЕОПХОДНЕ ДОКАЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ДРУГИ УСЛОВИ ПОСТУПКА, УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ. 

 

        у   поступку набавке добара,  намирнице за исхрану, за потребе Дома ученика средњих 

школа '' Срећно '' у Ћуприји,  редни број набавке ВЈН 01/2016. 

 

                                                      ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

        Наручилац је Дом ученика средњих школа '' Срећно '' у Ћуприји, ул. Кнеза Милоша бб.  

 

                                    ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

       Јавна набавка ВЈН 01/2016 – намирнице за исхрану,  која се спроводи у отвореном 

поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

                                    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

      Предмет јавне набавке су добра, набавка намирница за исхрану  за потребе Дома ученика 

средњих школа '' Срећно ''  , ОРН 15000000 

    Предмет јавне набавке је обликован у 7- седам пет партија,  и то : 

• партија   I –      хлеб, пецива и производи од брашна, ОРН - 15810000 

• партија   II –      свињско, јунеће, пилеће месо, и месне прерађевине,  

• партија III -    риба, ОРН -  15220000             

• партија   IV – млеко и млечни производи, ОРН-15550000  

• партија   V -  прехрамбени производи широке потрошње( колонијал ), ОРН-15890000   

• партија   VI -    конзервисано и смрзнуто воће и поврће, ОРН – 15300000 

• партија   VII- свеже воће и поврће,  ОРН - 15300000 

 

                                                        ЦИЉ ПОСТУПКА   
      Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

 

                                   ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ 

 

     Информације у вези са јавном набавком ВЈН 01/2016, могу се добити сваког радног дана у 

периоду од 07-15 часова на телефон 035 / 88-71-950, контакт особа је Милан Крстић. 

  

                                                OБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
 

        1.1  Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75.Закона, и то : 

- да је регистрован код  надлежног органа односно уписан у одговарајући  

           регистар ; 

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање 

мита, кривично дело преваре ; 
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- 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 ; 

- да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих пописа 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. 

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је 

предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена поседним прописом. 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76.Закона, и 

то : 

       -  Уколико су предмет испоруке месо, месне прерађевине, риба, млеко, млечни 

производи и смрзнуте намирнице, односно Партије II, III, IV и  VI, понуђач мора  

располагати техничким капацитетом односно да има на располагању најмање два 

доставна возила са расхладним системом за испоруку предметних добара. 

      -  да има успостављен систем за осигурање безбедности хране у производњи и 

промету, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе  

опасности и критичних контролних тачака ( НАССР ), сагласно одредбама Закона о 

безбедности хране. 

     -  да је  понуђач у претходне 3- три обрачунске године ( 2013,2014. и 2015. ) закључио 

и реализовао најмање 3 иста или слична купопродајна уговора о намирницама која се 

предмет јавне набавке. 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има у складу са чл.80 Закона, 

подизвођач  мора да испуњава обавезне услове за учешће из чл.75.ст.1тачке 1) до 4 ) ЗЈН, а 

доказ о испуњеносту услова из чл.75.ст.1.тачка 5 ) ЗЈН, за део набавки који ће се извршити 

преко подиизвођача. 

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

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

чл.75.ст.1тачка 5) Закона за део набавки који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

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

испуни обавезне услове из чл. 75.ст.1тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

        Услов из чл.75.ст.1.тачка 5 ) ЗЈН дужан је да испуни онај члан групе понуђача којем је 

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

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

понуђача достави наведене доказе да испуњава услове из чл.75.ст.1 тачка 1) до 4 ) Закона, а 

доказ из чл.75.ст.1тачка 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача коме је 

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

 

                     УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 

                                                        ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА 
  Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 

доказује достављањем следећих доказа : 

1. Услов да је  понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар – Доказ : 

А) Правно лице као понуђч доказује достављањем : 

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра 
надлежног Привредног суда; 

Б) Предузетник  као понуђач доказује достављањем : 

-  извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 

одговарајућег регистра. 
    2. Услов да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела из чл. 75.ст.1.тачка 2.Закона- Доказ: 
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    А) Правно лице као понуђач доказује достављањем : 

      - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства Унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван 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 или давања мита, кривично 

дело преваре 

- извода из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег 

суда у Београду, као дoказ да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе; 

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем : 

- 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; 
В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем : 

- 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; 
Доказ да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела из 

чл. 75.ст.1.тачка 2.Закона, не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Услов из чл. 75.ст.1тачка 4.Закона да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији, правно лице, предузетник и  физичко лице доказују 

достављањем : 

- Уверења Пореске Управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 
  Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4. Услов да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих пописа 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, понуђач доказује изјавом 

о поштовању обавеза које произилазе из важећих пописа 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 ( потписан и оверен 

образац бр.5.) 
5.)Услов из чл.75.ст.1.тачка 5.Закона, да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке понуђач доказује достављањем важећег 

решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине- Управе за ветерину ( 

ранији назив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде )  да објекат 

испуњава ветеринарско санитарне услове или извода из регистра одобрених објеката, 

издатог од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управе за 

ветерину ( сходно Правилнику о садржини и начину вођења Централног регистра 

објеката у области безбедности хране и хране за животиње Сл.Гл.РС.бр.20/2010 ) или 

потврде о упису објекта у Централни регистар Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине ( ранији назив Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде ) у који се уписују субјекти који се баве производњом и прометом хране и 

хране за животиње  или решење Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине о упису- објекта ако је роба биљног порекла, а све у складу са чл. 15. Закона о 

безбедности хране. 
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У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, лице које је уписано у РЕГИСТАР 

ПОНУЂАЧА није дужно приликом подношења понуде односно пријаве да доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1-4 Закона о јавним набавкама већ 

само да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

   Испуњеност ДОДАТНИХ услова  за учешће у поступку јавне набавке из чл.76.ЗЈН 

понуђач доказује достављањем следећих доказа : 

1. Услов да понуђач располаже техничким капацитетом односно да има на располагању 

најмање два доставна возила са расхладним системом за испоруку предметних добара, 

уколико су предмет испоруке месо, месне прерађевине, млеко, млечни производи, риба и 

смрзнуте намирнице односно Партије II, III, IV и  VI,    понуђач доказује достављањем 

изјаве понуђача оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица дата под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђује да располаже са 

најмање два доставна возила за испоруку предмета јавне набавке, или копија очитаних 

података из саобраћајне дозволе  или уговори на основу коришћења возила ( закуп ). 
2. Услов да има успостављен систем за осигурање безбедности хране ( НСССР ) у 

производњи и промету хране, понуђач доказује достављањем копије важећег 

сертификата о успостављању система за осигурање безбедности хране у производњи и 

промету намирница за исхрану ( НАССР ), сагласно одредбама Закона о безбедности 

хране. 

   Сертификат HACCP треба да буде достављен на српском језику, а уколико је 

сертификат издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на 
српски језик, овереном од стране судског тумача за предметни страни језик.  

3. Услов да је понуђач у претходне 3- три обрачунске године ( 2013,2014. и 2015. ) 

закључио и реализовао најмање 3 иста или слична купопродајна уговора о 

намирницама која се предмет јавне набавке, понуђач доказује достављањем изјаве 

понуђача о броју закључених и реализованих уговора ( страна 46 конкурсне 

документације ) и потврде Наручиоца/Купца о реализацији тих уговора (страна 47 

конкурсне документације ). 

 

   Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе 

о испуњености обавезних услова, као и доказ о успостављању система за осигурање 

безбедности хране ( НАССР ), у складу са конкурсном документацијом. 

 У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, сваки понуђач из групе  

понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове испуњавају заједно. 
 

                                            ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

    Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење нбавке поверити 

подизвођачу/има, дужан је да наведе назив подизвођача. 

    Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са упуством како се доказује исуњеност 

услова. 

  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 се подноси заједничка понуда, саставни део такве понуде је споразум којим 
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се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који садржи  : 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем ; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

        Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

   Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији , у складу са упуством како се доказује 

испуњеност услова. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари, 

 

    Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 

                               НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средњих школа 

„Срећно“, Кнеза Милоша бб,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (добра) –  намирнице за исхрану, ВЈН  01/2016 - НЕ 

ОТВАРАТИ” . 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

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

електронске поште на e-mail: dom.ucenika.srecno@gmail.com тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  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, ВЈН бр. 01/2016.”. 

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. .  

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 
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подизвођача (члан 93. Закона).   

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

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.  

 

                                                              КВАЛИТЕТ 

 

   Добра која су предмет јавне набавке морају бити I квалитета који је прописан нормама 

садржаним у :  

- Закону о безбедности хране ( Сл.Гл.РС.бр. 41/09 ); 

- Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету ( Сл.Гл.РС.бр. 

26/93,53/95 и 46/02 ), 

- Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 

хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама ( 

Сл.лист СРЈ .бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 и 25/12 ), 

- Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима 

за адитиве и њихове мешавине ( Сл.лист СЦГ.бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05 ), 

- Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница ( Сл.лист СЦГ.бр. 4/04, 

12/04 и 48/04 );  

-  Правилнику о условима у погледи здравствене исправности предмета опште употребе који 

се моу стављати у промет ( Сл.лист СФРЈ.бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91 ), 

- Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 

прераде и промета ( Сл.Гл.РС.бр.72/10 ), 

- Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо 

смрзнутих теста ( Сл. Лист.СРЈ бр. 52/95, Сл.лист СЦГ. бр. 56/2003 и 4/2004 ), 

- Правилнику о квалитету и другим захтевима за производе од меса ( Сл.лист СЦГ.бр.33/04 ), 

- Правилнику о квалитету млека и производа ( Сл.лист СРЈ. Бр. 26/02, Сл.лист СЦГ.бр.56/03, 

4/04 и 5/04, Сл.Гл.РС.бр. 21/09 ),  

- Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура ( Сл.Гл.РС.бр. 33/2010, 

69/2010 и 43/2013 ),  

-  Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 

храни и храни за животиње за коју се утврђује максимално дозвољене количине остатака 

средстава за заштиту биља ( Сл.Гл.РС.бр. 25/2010 и 28/2011 ), 

- Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки ( Сл.лист.СЦГ бр. 4/2004 ). 

                                  

                                                                КОЛИЧИНЕ 

 

   Укупне количине предметних добара дате су на основу досадашње потрошње Дома  и 

сходно томе током реализације уговора могу одступати у односу на уговорену количину - 

већа или мања количина  и односе се на период од годину дана од дана потписивања 

уговора, с тим што Наручилац задржава право да одустане од планираних количина. 

Испоручилац је обавезан да свеже свињско и јунеће месо доставља у комаду,  

коцкицама и шницлама,  са одстрањеним спољним масним деловима. 

Сухомеснати производи и остала добра која се испоручују наручиоцу морају бити свежа 
са роком употребе дужим од половине укупног рока трајања. 

 

 

                                              НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 
Учесталост испоруке добара: свакодневно и искључиво по захтеву наручиоца. 

Рок испоруке: најдуже 24 сата од захтева наручиоца, по систему данас за сутра. 

Место испоруке добара – на адресу наручиоца! 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ : 

 
    Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у отвореном поступку јавне  набаке, а 

понуду припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом. У 

супротном понуда ће бити одбијена.  

 

1. Понуда се попуњава и подноси у складу са прописима који регулишу јавне набакке и 

конкурсном документацијом. Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана 

неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица на обрасцу 

понуде из конкурсне документације 

2.  Понуда и сва акта  морају бити на српском језику, осим за делове понуда за које је 

наручилац навео другачије у конкурсној документацији. Понуда се доставља тако што 

понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације. Све документе поднете у понуди пожељно је нумерисати и повезати у 

целину тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати 

појединачни листови или дати обрасци. Поступак се води на српском језику. 

3. Понуда са варијантама није дозвољена.  

4. Понуде се достављају у затвореним ковертама, посебно за сваку партију, са 

назнаком ,, понуда за намирнице за исхрану – не отварати,  редни број набавке 

ВЈН 01 /2016 ( навести тачан назив партије и њен редни број )``, и са називом и 

адресом понуђача на полеђини 

Понуда се подноси  на адресу Дома ученика средњих школа '' Срећно '', ул. Кнеза 

Милоша бб.  

5.  Наручилац не одговара за накнаду штете понуђачима који су упутили   

     неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде. 

6. Понуда мора бити на оргиналном обрасцу, јасна, недвосмислена, читко 
попуњена  оверена печатом и потписом овлашћене особе. 

7. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узимати у обзир. 
8. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор . 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведном року, понуђач 

није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 

може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев 

за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијем понуђачем.  

 

                                           КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 

               Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума ЕКОНОМСКИ 

НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА са следећим елементима и методологијом доделе пондера : 

-  понуђена цена ; 

- услови и начин плаћања   ; 

-  период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора; 

              Наручилац врши вредновање само благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

понуда.  

     

  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  

ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 
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     Критеријум за оцену понуда је '' ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА '' која 

обухвата следеће елементе : 

 

1. Понуђена  цена    - 70 пондера                                        
______________________________________________________________________________________________ 

-   Понуђач који је понудио најнижу цену добија 70 пондера. 

          -  Остали понуђачи бодују се на следећи начин :  

             најнижа понуђена цена се дели са ценом из понуде која се оцењује, а добијени    

             резултат се множи са 70. 

 

              БЦ= 70*Цмин 

                             Ц 

 

2. Услови и начин плаћања   - 15 пондера 
   _____________________________________________________________________________________________                    

                          

-одложено плаћање од 31  до 45 дана – 15 пондера 

-одложено плаћање од 16 до 30 дана – 10 пондера. 

- одложено плаћање до 15 дана – 5 пондера 
 

 

3. Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора  - 15 пондера 
___________________________________________________________________________________________ 

 

- преко 150 дана од дана закључења уговора- 15 пондера  

-  од 121 до 150 дана од дана заључења уговора -  10 пондера 

- од  90 до 120 дана од дана закључечења уговора–  5 пондера. 

 

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће 

изабрана она понуда која има најнижу понуђену цену. У случају исте понуђене цене као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период у коме се 

цене неће мењати. Уколико постоје две или више понуда са најнижом понуђеном ценом и 

најдужим  периодом  у коме се цене неће мењати предност ће имати она понуда понуђача 

која је прва примљена и заведена код наручиоца 

 

ЦЕНА    
 

1. Цена у понуди мора бити изражена недвосмислено, у динарима .  

2. Цена мора бити исказана без обрачунатог ПДВ – а , по јединици мере и за укупну 

количину , и са обрачунатим ПДВ-ом, по јединици мере и за укупну количини , у за то 

одређеним пољима, са сумираним износом . Цена се исказује за сва добра садржана у 

понуди. Збирна цена свих добара у понуди ( вредност понуде ) се исказује као укупна 

вредност без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  

3. Понуђач коме буде додељен уговор има обавезу да наручиоцу доставља 

књиговодствене исправе – фактуре које су сачињене у складу са уговореном ценом и 

другим условима уговора.  

4. Отпремница мора садржати и цену производа који се испоручује наручиоцу. 

5. Понуђач је дужан да у понуди прецизно наведе начин и услове плаћања 

      ( одложено  – на колико дана ) 
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ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ :  
 

1. Препоручује се понуђачу да приликом сачињавања понуде поступа пажљиво, односно 

да пре достављања понуде прибави информацију од наручиоца о свим нејасним 

детаљима. 

2. Све потребне обрасце наручилац доставља у једном примерку.  

3. Препоручује се понуђачу да целокупну документацију и понуду сачини у два 

примерка, од којих један доставља наручиоцу а један задржава за себе. 

 

 

                                            РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

         Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може 

бити краћи од 90 дана од дана отварања понуде. 

       Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде.  

 
 

 

                                                  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

      Модел уговора  је потребно  попунити  и исти оверити  печатом овлашћено лице 

понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

 

 

                                                        ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

         Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице. 

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

сваке радње наруичиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.  

        Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржана позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања.  

       На достављање захтева за заштиту права сходно се примењује одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108.ст.6. до 9. Закона о јавним набавкама. 

      Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

      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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
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                                                                                                                     Oбразац бр.1. 

 

                                                                ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

                    за јавну набавку намирница за исхрану,  редни број набавке ВЈН 01/2016,  за 

потребе Дома ученика средњих школа  '' Срећно  '' :        

  

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: 

 

                                          

2) ВРСТА ПОНУДЕ (ЗАОКРУЖИТИ А), Б) ИЛИ В)) 

 

А) САМОСТАЛНА 

Б) ЗАЈЕДНИЧКА 

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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3) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Одговорно лице: 

 

 

Особа за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

број___________________                           М.П.                Одговорно лице понуђача 

 

датум_________________                                                        _________________________ 

 

место__________________      

 
 

 
 *копирати у потребном броју примерака 
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                                          4)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Одговорно лице: 

 

 

Особа за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

  

 

 број_____________________                   М.П.              Одговорно лице понуђача 

 

 датум____________________                                          _______________________ 

 

 место____________________ 

 
 

 
*копирати у потребном броју примерака 
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      На основу јавног позива за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке, набавка 

намирнице за исхрану, редни број набавке ВЈН 01/2016,   објављеног на Порталу јавних 

набавки дана 29.01.2016.године, дајемо следећу 
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                                                                                                                  Образац бр.1-I 

                                                                                                                      ВЈН 01/2016 

 

                                                                                

ПОНУЂАЧ :                                                                                                                                                         

__________________________________                                                                                                                

___________________________________                                                                                           

ПИБ :______________________________                                                                                                     

Матични број :______________________                         

 

                                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
П А Р Т И Ј А  I 

ХЛЕБ, ПЕЦИВА И ПРОИЗВОДИ ОД  БРАШНА  
Ред

. 

бро

ј 

Назив  производа Јед. мере Kолич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Једин.Цена  
(без ПДВ-а) 

 

Укупна цена  
( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 
цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 БЕЛИ ХЛЕБ, 500 гр. ком 13.000    

2 ЛЕПИЊЕ,100 гр. ком 10.000    

3 РОЛ ВИРШЛЕ 100.гр. ком 2.000    

4 РОЛ СИР 100 гр. ком 800    

5 БУРЕК МЕСО кг 300    

6 БУРЕК СИР кг 300    

7 КРОАСАН КРЕМ 100 гр. ком 1.500    

8 СМРЗНУТО ЛИСНАТО ПЕЦИВО 
( пуњено сиром, пуњено воћем ) 

ком 5.000    

9 КРОАСАН ЏЕМ 100 гр. ком 250    

10 ПОДЛОГА ЗА ПИЦУ 100 гр. ком 1.000    

11 КИФЛА ПРАЗНА 100 гр. ком 600    

12 РОЛ ПИЦА ком 250    

13 БУРЕК ШУНКА -ПАВЛАКА кг 200    

14 БРАШНО БЕЛО  Тип 500, 

пшенично 

кг 800    

15 КВАСАЦ СВЕЖ  фунта ком 30    

16 КОРЕ ЗА ПИТУ, 0,5 кг,паковане кг 200    

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ  I   
 

Учесталост испоруке: свакодневна. 

Рок испоруке: најкасније 24 сата од поруџбине, по принципу данас за сутра 

   Услови и начин плаћања : у року од  ____________ дана од дана издавања фактуре. а у 

року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре 

 

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора  ______________.           

 
 Рок важења понуде износи _______________ дана од дана отварања понуда                                                  

( не краћи од 90 дана од дана отварања понуда ). 

Авансно плаћање није дозвољено .  

                                                               

                                                                           M.П.                                            

                                                                                               Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                ________________________                                                                                                  
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                                                                                                                                 Образац бр.1-II 

                                                                                                                                   ВЈН 01/2016 

     

                                                                                              

 ПОНУЂАЧ :                                                                                                                                                         

__________________________________                                                                                                                

___________________________________                                                                                           

ПИБ :______________________________                                                                                                     

Матични број :______________________                       

                                                    

 

 

                                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                                  

П А Р Т И Ј А  II 
СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ , ПИЛЕЋЕ МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

                         

Ред

. 

бро

ј 

Назив  производа Јед. мере Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Једин.Цена  

(без ПДВ-а) 
 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 
( 4х5) 

Укупна 

цена  
(са ПДВ-м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. СВИЊСКИ БУТ без коске 

( у комаду, сечено на коцке 

и шницле ) 

кг 1.300    

2. ЈУНЕЋЕ БУТ без коске  

( сечен на коцкице и 
шницле ) 

кг 650    

3. РАЖЊИЋИ, свињски  
150 гр.комад 

кг 700    

4. ПЉЕСКАВИЦЕ кг 650    

5. ЋЕВАПИ кг 400    

6. МЕШАНО МЛЕВЕНО 
МЕСО 

кг 600    

7. СВИЊСКИ ФИЛЕ кг 50    

8. КРЕМЕНАДЛА  

( сечена на шницле ) 

кг 400    

9. ПИЛЕЋЕ МЕСО 

 ( цело пиле ) 

кг    250    

10. ПИЛЕЋИ БАТАК И 

КАРАБАТАК без карличне 

кости, свеж 

кг 800    

11. БЕЛО ПИЛЕЋЕ МЕСО СА 

КОСКОМ, свеже 

кг 600    

12. ПИЛЕЋА ЏИГЕРИЦА, 

свежа 

кг 50    

13. ПИЛЕЋИ ФИЛЕ, свеж кг 250    

14. ВИРШЛА ПИЛЕЋА, 

вакуум 1/1, 0,2/1 

кг 800    

15. ДИМЉЕНА КОБАСИЦА, 

дебрецинер 

кг 300    

16. СУВА СЛАНИНА, месната 

Хамбуршка 

кг 400    

17. СУВА РЕБРА кг 100    
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18. ШУНКА У ЦРЕВУ кг 250    

19. ПИЛЕЋИ ПАРИЗЕР кг 100    

20. ЧАЈНА КОБАСИЦА кг 300    

21. СУВИ ВРАТ кг 200    

22. ПЕЧЕНИЦА кг 100    

23. ПАШТЕТА (0,75 ) ком. 2.500    

24. МЕСНИ НАРЕЗАК (0,150 ) ком. 700    

25. РОШТИЉСКА 

КОБАСИЦА, свежа 

кг 100    

26. ПИЛЕЋА ПРСА У ЦРЕВУ кг 500    

27. РИБЉА ПАШТЕТА,0,75гр. ком. 300    

28. СУВИ ВРАТ-вакум  

0,100 кг 

ком 300    

29. ЧАЈНА-вакум  0,100  кг. 

кобасица 

ком 500    

30. КОБАСИЦА вакум 

димљена 0,1 кг паковање 

ком 200    

31. ПЕЧЕНИЦА ВАКУМ 0,100 

кг 

ком 200    

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ  II   

 

Учесталост испоруке: свакодневна. 

Рок испоруке: најкасније 24 сата од поруџбине, по принципу данас за сутра. 

 

  Услови и начин плаћања : у року од  ____________ дана од дана издавања фактуре. а у 

року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре 
                 

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора  ______________.           
  
 Рок важења понуде износи _______________ дана од дана отварања понуда                                                  
( не краћи од 90 дана од дана отварања понуда ). 

    Авансно плаћање није дозвољено .  

                                                                                                                                   

                                                                           M.П.                                            

 

 

                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                ________________________      
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                                                                                                                       Образац бр.1-III 

                                                                                                                          ВЈН 01/2016 

                                                                                        

 ПОНУЂАЧ :                                                                                                                                                         

__________________________________                                                                                                                

___________________________________                                                                                           

ПИБ :______________________________                                                                                                     

Матични број :______________________    

                    

                                                             ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ                                                                                                               

П А Р Т И Ј А  III 

                                                                          РИБА 

                          
 

Ред

. 

бро

ј 

Назив  производа Јед. мере Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Једин.Цена  

(без ПДВ-а) 

 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 

цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 РИБА ОСЛИЋ  ХОКИ кг 500    

2 ФИЛЕТИ  ОСЛИЋА кг 300    

3 САРДИНА  ( 0,125 ) ком. 200    

4 ТУЊЕВИНА, конзерва, најмање 

170 гр., комади 

ком. 900    

5 РИБЉЕ ПЉЕСКАВИЦЕ кг 100    

6 РИБЉИ ЋЕВАПИ, лигње кг 100    

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ III   

Учесталост испоруке: свакодневна. 

Рок испоруке: најкасније 24 сата од поруџбине, по принципу данас за сутра. 

 

  Услови и начин плаћања : у року од  ____________ дана од дана издавања фактуре. а у 

року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре                 

 

        

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора  ______________.           

 

 
  Рок важења понуде износи _______________ дана од дана отварања понуда                                                  
( не краћи од 90 дана од дана отварања понуда ). 

                   

     Авансно плаћање није дозвољено .  
                                                                                                                                                                                                    

                                                                           M.П.                                            

 

 

                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                ________________________  
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                                                                                                                        Oбразац бр.1- IV                                                                     

                                                                                                                        ВЈН 01/2016 

 

 ПОНУЂАЧ :                                                                                                                                                         

__________________________________                                                                                                                

___________________________________                                                                                           

ПИБ :______________________________                                                                                                     

Матични број :______________________                       
                                                                                 

                                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                                                                                              

П А Р Т И Ј А  IV 
    МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

Ред

. 
бро

ј 

Назив  производа Јед. мере Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Једин.Цена  

(без ПДВ-а) 
 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 
( 4х5) 

Укупна 

цена  
(са ПДВ-м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 МЛЕКО  2,8 %   м.м. 1/1 Л 1.700    

2 ЈОГУРТ чаша,0,18 мл, 

минимум 2,8% м.м 

Ком. 25.000    

3 КАЧКАВАЉ  45%  м.м.  Кг 400    

4 КИСЕЛА ПАВЛАКА 0,2  

чаша,минимим 18% м.м 

Ком 1.500    

5 КРЕМ СИР  0,1  са минимум 

60% м.м. у 30% суве материје 

Ком. 4.000    

6 ЧОКОЛАДНО МЛЕКО  0,25 л Ком. 5.000    

7 ЈОГУРТ  0,5 л минимум 2,8% 

м.м. флаша 

Ком. 300    

8 ПАПРИКА У ПАВЛАЦИ кг. 100    

9 ЗДЕНКА  СИР  6/1 Ком. 600    

10 ФЕТА  СИР са минимум 45% 

м.м 

Кг 400    

11 КИСЕЛО МЛЕКО 0,2 л,  

2,8 % м.м 

Ком. 1.000    

12 МЛЕКО ТЕТРАПАК 0,5 л 

2,8% м.м 

Ком. 500    

13 СИТАН  СИР Кг 100    

14 МЛЕКО ТЕТРАПАК 1/1, 

2,8%м.м 

ком 216    

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ IV   

Учесталост испоруке: свакодневна. 

Рок испоруке: најкасније 24 сата од поруџбине, по принципу данас за сутра. 

  Услови и начин плаћања : у року од  ____________ дана од дана издавања фактуре. а у 

року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре                                                                         

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора  ______________.           
Рок важења понуде износи _______________ дана од дана отварања понуда                                                  
( не краћи од 90 дана од дана отварања понуда ) 

     Авансно плаћање није дозвољено .                                                                                                                           
                                                                           M.П.                                            

 

                                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                ________________________                       
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                                                                                                                        Образац бр.1-V 

                                                                                                                          ВЈН 01/2016                                                                        

 ПОНУЂАЧ :                                                                                                                                                         

__________________________________                                                                                                                 

___________________________________                                                                                           

ПИБ :______________________________                                                                                                     

Матични број :______________________    

                                                               
                                                                      ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ                                                                                                              

П А Р Т И Ј А V 

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ ( КОЛОНИЈАЛ ) 

 

Ред

. 

бро

ј 

Назив  производа Јед. мере Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Једин.Цена  

(без ПДВ-а) 

 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 

цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 КОКОСОВО БРАШНО  кг 10    

2 ГРИЗ ПШЕНИЧНИ кг 10    

3 ПИРИНАЧ 1/1 кг 200    

4 ФИДА, за супу, са јајима кг 100    

5 МАКАРОНЕ, са јајима кг 100    

6 ШПАГЕТЕ кг 100    

7 ЏЕМ  3/1 ком 80    

8 МАРГАРИН СТОНИ кг 50    

9 МАСТ СВИЊСКА кг 50    

10 УЉЕ ЈЕСТИВО - сунцокретово л 1.400    

11 УЉЕ МАСЛИНОВО, екстра 

девичанско 

л 10    

12  МАЈОНЕЗ  1/1, са јајима кг 500    

13 МЕД  1/1,тегла кг 100    

14 ШЕЋЕР У ПРАХУ  кг 10    

15 ШЕЋЕР  КРИСТАЛ кг 500    

16 БИБЕР  КЕСИЦЕ  5 грама ком 1.000    

17 ЛОВОРОВ ЛИСТ  10 грама ком 200    

18 АЛЕВА ПАПРИКА, 0,1 кг 
паковање,Хоргошка или 

одговарајућа________________

_ 

кг 20    

19 ВАНИЛИН ШЕЋЕР кесице ком 300    

20 СЕНФ  1/1 ком 20    

21 СИРЋЕ л 100    

22 СО  5/1, јодирана, кухињска кг 150    

23 КЕЧАП  1/1, благи ком 500    

24 ЗАЧИН  са максимум 60% 

соли,са наведеним саставом на 

амбалажи 

кг 150    

25 ПРАШАК ЗА ПЕЦИВО 10 

грама 

ком 500    

26 ОРИГАНО 10 грама ком 400    

27 СУСАМ кг 5    
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28 ПУДИНГ 

(ванила, чоколада,јагода ) 

кг 20    

29 МЛЕВЕНИ  КЕКС кг 10    

30 ЧОКОЛАДА ЗА МЕШЕЊЕ кг 20    

31 СОК – сируп, 

поморанџа,лимун,јагода 

л 100    

32 КИСЕЛА ВОДА 2/1 л 150    

33 ЧАЈ (нана, камилица,хибискус, 

јагода , 20 филтер кесица у 

паковању 

ком 350    

34 ПИШКОТЕ кг 50    

35 ПРОЈИНО  БРАШНО кг 150    

36 ЦИМЕТ 5 грама Ком 100    

37 КРЕМ ЗА МАЗАЊЕ  1/1, са 

наведеним процентом 

састојака, са мин. 3% лешника  

кг 200    

38 КАКАО кг 10    

39 ОБЛАНДЕ ПАКОВАЊЕ ком 30    

40 СОК ТЕТРАПАК 0,2, ( 

поморанџа,боровница,воћни 
микс,бресква ) 

ком 8.000    

41 ЈАФА КЕКС  РИФУЗ кг 300    

42 ОРАХ  ЈЕЗГРО кг 10    

43 ПИРЕ ИНСТАНТ  5/1 кг 250    

44 МЛЕЧНА ЧОКОЛАДА, 

минимум 80 гр.паковање 

ком 1.500    

45 ШЛАГ ПЕНА кг 40    

46 КОЦКА ЗА СУПУ 10 грама ком 5.000    

47 СУШЕНИ ЦРНИ ЛУК кг 100    

48 СУВЕ ШЉИВЕ кг 30    

49 СУВИ ПЕРШУН 10 грама ком 900    

50 КАРИ кг 1    

51 МУСЛИ,1кг паковање кг 100    

52 КРЕМ  0,100 кг ком 700    

53 ГАЗИРАНИ СОК 0,5л 

 (кола, наранџа ) 

ком 1.000    

54 НАПОЛИТАНКЕ РИФУЗ кг 150    

55 ЧОКОЛАДНЕ ТОРТИЦЕ 

0,03кг 

Ком 5.000    

56 МАРГАРИН МЛЕЧНИ кг 130    

57 МАСЛАЦ  0,02 ком 600    

58 ЏЕМ  0,03 ком 600    

59 МЕД  0,03 ком 500    

60 МАЈОНЕЗ 0,05 ком 300    

61 КЕЧАП  0,05 ком 300    

62 ЛИМОНТУС  5 грама ком 100    

63 JAJA свежа А класа (60-65 гр) ком 17.000    

64 МАКАРОНЕ ПОСНЕ  кг 20    

65 КЕКС РИФУЗ (ПЕТИТБЕУРЕ) кг 60    

66 РУЗМАРИН КЕСИЦА 10гр ком 300    

67 КАФА  кг 10    

68 ПРЕЗЛЕ кг 100    

69 БЕЛО ВИНО л 5    

70 МИРОЂИЈА, кесица 10 гр ком 100    

71 ВОДА 0,5л, негазирана ком 500    

72 КРЕМ БАНАНИЦЕ ком 1000    
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73 СОДА БИКАРБОНА 10гр 

кесица 

ком 200    

74 БОСИЉАК КЕСИЦА , 10 грама 

 

ком 300    

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ  V   

Учесталост испоруке: свакодневна. 

Рок испоруке: најкасније 24 сата од поруџбине, по принципу данас за сутра. 

 

   Услови и начин плаћања : у року од  ____________ дана од дана издавања фактуре. а у 

року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре         
                                                               
  

 Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора  ______________.     

       

  Рок важења понуде износи _______________ дана од дана отварања понуда                                                  
( не краћи од 90 дана од дана отварања понуда ). 

Авансно плаћање није дозвољено. 

                                                                           M.П.                                            
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                 _________________________ 
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                                                                                                                   Oбразац бр.1- VI                                                                        

                                                                                                                        ВЈН 01/2016 

 

 ПОНУЂАЧ :                                                                                                                                                         

__________________________________                                                                                                                

___________________________________                                                                                           

ПИБ :______________________________                                                                                                     

Матични број :______________________                       

                                                                                 

                                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                                                                                              

П А Р Т И Ј А  VI 

КОНЗЕРВИСАНО И СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

Ред

. 

бро
ј 

Назив  производа 
Јед. 

мере 
Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Једин.Цена  

(без ПДВ-а) 

 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 

цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ЦВЕКЛА 5/1  Ком 100    

2 КРАСТАВАЦ  5/1 Ком 250    

3 ГРАШАК  СМРЗНУТИ, специјал Кг 500    

4 БОРАНИЈА СМРЗНУТА,жута, 

специјал 

кг 400    

5 МЕШАНА  САЛАТА 5/1 Ком 60    

6 ПАПРИКА  ФИЛЕТ  5/1 Ком 100    

7 ПОМФРИТ СМРЗНУТИ Кг 1.700    

8 СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 

РУС.САЛАТА,1/1 

Кг 350    

9 ПАРАДАЈЗ  ПИРЕ  5/1 Ком 50    

10 ЂУВЕЧ  5/1 Ком 30    

11 СМРЗНУТО  ВОЋЕ кг 30    

12 СМРЗНУТИ  СПАНАЋ кг 200    

13 МАСЛИНЕ  без коштице, нето 

плод 

кг 10    

14 СМРЗНУТИ БРОКОЛИ кг 100    

СВЕУКУПНО ЗА ПАРТИЈУ  VI   

Учесталост испоруке: свакодневна. 

Рок испоруке: најкасније 24 сата од поруџбине, по принципу данас за сутра. 

 
Услови и начин плаћања : у року од  ____________ дана од дана издавања фактуре. а у 

року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре 
  

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора  ______________.           

 
Рок важења понуде износи _______________ дана од дана отварања понуда                                                  
( не краћи од 90 дана од дана отварања понуда ) 

     Авансно плаћање није дозвољено .  
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           M.П.                                            

 

                                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                ________________________                       



26 

 

 

                                                                                                                   Oбразац бр.1- VII                                                                        

                                                                                                                        ВЈН 01/2016 

 

 ПОНУЂАЧ :                                                                                                                                                         

__________________________________                                                                                                                

___________________________________                                                                                           

ПИБ :______________________________                                                                                                     

Матични број :______________________                       

                                                                                 

                                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                                                                                 

П А Р Т И Ј А  VII 

СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 
 

Ред

. 
бро

ј 

Назив  производа Јед. мере Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Једин.Цена  

(без ПДВ-а) 
 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 
( 4х5) 

Укупна 

цена  
(са ПДВ-м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 БРЕСКВА Kг 200    

2 ГРОЖЂЕ Kг 100    

3 ЈАБУКА Kг 1.000    

4 ЛУБЕНИЦА Kг 800    

5 КРУШКА Kг 100    

6 БАНАНА Kг 1.400    

7 ПОМОРАНЏА Kг 300    

8 ЛИМУН Kг 80    

9 МАНДАРИНА  Kг 300    

10 КИВИ Kг 100    

11 КРАСТАВАЦ  СВЕЖ Kг 440    

12 КРОМПИР, без механичких 

оштећења 

Kг 2.000    

13 КУПУС СВЕЖ, без 

механичких оштећења 

Kг 1.200    

14 БЕЛИ  ЛУК Kг 20    

15 ЦРНИ  ЛУК Kг 800    

16 ПАРАДАЈЗ СВЕЖ Kг 600    

17 ПАСУЉ, крупна зрна Kг 300    

18 ЗЕЛЕНА  САЛАТА, без 

механичких оштећења  

Ком 500    

19 ШАРГАРЕПА Кг 1.000    

20 ШАМПИЊОНИ  СВЕЖИ, 

упаковани,са декларацијом,  

0,4 кг 

Кг 300    

21 ПАПРИКА  СВЕЖА, за 

пуњење,средње величине,без 
трулежи 

Кг 300    

22 ПЕРШУН ВЕЗА Ком 50    

23 МЛАД КРОМПИР Кг 250    

24 КИСЕЛИ  КУПУС  вакуум Кг 300    

25 БЕЛА ЗЕЛЕН Кг 100     

26 ЉУТА ПАПРИКА Ком 200     

27 КАЈСИЈА Кг 200     

28 МЛАДИ ЦРНИ ЛУК Веза 100     

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ VII   
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Учесталост испоруке: свакодневна. 

Рок испоруке: најкасније 24 сата од поруџбине, по принципу данас за сутра. 

 

Услови и начин плаћања : у року од  ____________ дана од дана издавања фактуре. а у 

року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 
 

  

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора  ______________.           

 
Рок важења понуде износи _______________ дана од дана отварања понуда                                                  
( не краћи од 90 дана од дана отварања понуда ) 

     Авансно плаћање није дозвољено .  
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           M.П.                                            

 

                                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                ________________________                       
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                                                                                                                                Образац бр.2-I 

                                                         ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА                                                      

                                                                     П А Р Т И Ј А  I 

ХЛЕБ, ПЕЦИВА И ПРОИЗВОДИ ОД  БРАШНА  
 

Ред 

број 
Назив  производа 

Јед. 

мере 
Kолич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Стопа 

ПДВ-а 

 

Једин.цен

а  

без ПДВ-а 

Укупна цена  

(без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 

цена 

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4  5 6 7 

1 БЕЛИ ХЛЕБ, 500 гр. ком 13.000     

2 ЛЕПИЊЕ,100 гр. ком 10.000     

3 РОЛ ВИРШЛЕ 100.гр. ком 2.000     

4 РОЛ СИР 100 гр. ком 800     

5 БУРЕК МЕСО кг 300     

6 БУРЕК СИР кг 300     

7 КРОАСАН КРЕМ 100 гр. ком 1.500     

8 СМРЗНУТО ЛИСНАТО 

ПЕЦИВО 

( пуњено сиром, пуњено воћем ) 

ком 5.000     

9 КРОАСАН ЏЕМ 100 гр. ком 250     

10 ПОДЛОГА ЗА ПИЦУ 100 гр. ком 1.000     

11 КИФЛА ПРАЗНА 100 гр. ком 600     

12 РОЛ ПИЦА ком 250     

13 БУРЕК ШУНКА -ПАВЛАКА кг 200     

14 БРАШНО БЕЛО  Тип 500, 

пшенично 

кг 800     

15 КВАСАЦ СВЕЖ  фунта ком 30     

16 КОРЕ ЗА ПИТУ, 0,5 кг,паковане кг 200     

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ  I   

 

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене : 

         Понуђач је дужан да попуни све празне рубрике у горе датом обрасцу односно да 

упише стопу ПДВ-а, , јединичну цену без ПДВ-а и укупну цену  без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  

 

                                                           М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      _______________________________ 
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                                                                                                                    Образац бр.2-II 

                                                       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 П А Р Т И Ј А  II 
       СВИЊСКО, ЈУНЕЋЕ МЕСО, ПИЛЕЋЕ МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

Ред 

број 
Назив  производа 

Јед. 

мере 
Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Стопа 

ПДВ-а 

 

Једин.Цена 

(без ПДВ-а) 

 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 

цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4  5 6 7 

1.  СВИЊСКИ БУТ без коске 

( у комаду, сечено на коцке 

и шницле ) 

кг 1.300     

2.  ЈУНЕЋЕ БУТ без коске  

( сечен на коцкице и 
шницле ) 

кг 650     

3.  РАЖЊИЋИ, свињски  
150 гр.комад 

кг 700     

4.  ПЉЕСКАВИЦЕ кг 650     

5.  ЋЕВАПИ кг 400     

6.  МЕШАНО МЛЕВЕНО 
МЕСО 

кг 600     

7.  СВИЊСКИ ФИЛЕ кг 50     

8.  КРЕМЕНАДЛА  

( сечена на шницле ) 

кг 400     

9.  ПИЛЕЋЕ МЕСО 

 ( цело пиле ) 

кг    250     

10.  ПИЛЕЋИ БАТАК И 

КАРАБАТАК без 

карличне кости, свеж 

кг 800     

11.  БЕЛО ПИЛЕЋЕ МЕСО СА 

КОСКОМ, свеже 

кг 600     

12.  ПИЛЕЋА ЏИГЕРИЦА, 

свежа 

кг 50     

13.  ПИЛЕЋИ ФИЛЕ, свеж кг 250     

14.  ВИРШЛА ПИЛЕЋА, 

вакум 1/1, 0,2/1 

кг 800     

15.  ДИМЉЕНА КОБАСИЦА, 

дебрецинер 

кг 300     

16.  СУВА СЛАНИНА, 

месната Хамбуршка 

кг 400     

17.  СУВА РЕБРА кг 100     

18.  ШУНКА У ЦРЕВУ кг 250     

19.  ПИЛЕЋИ ПАРИЗЕР кг 100     

20.  ЧАЈНА КОБАСИЦА кг 300     

21.  СУВИ ВРАТ кг 200     

22.  ПЕЧЕНИЦА кг 100     

23.  ПАШТЕТА (0,75 ) ком. 2.500     

24.  МЕСНИ НАРЕЗАК (0,150)  ком. 700     

25.  РОШТИЉСКА 
КОБАСИЦА, свежа 

кг 100     

26.  ПИЛЕЋА ПРСА У ЦРЕВУ кг 500     

27.  РИБЉА 

ПАШТЕТА,0,75гр. 

ком. 300     
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28.  СУВИ ВРАТ-вакум  

(0,100 )кг 

ком 300     

29.  ЧАЈНА-вакум ( 0,100 )кг 

кобасица 

ком 500     

30.  КОБАСИЦА вакум 

димљена 0,1 кг паковање 

ком 200     

31.  ПЕЧЕНИЦА ВАКУМ 

0,100 кг 

ком 200     

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ  II   

 

 

           

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене : 

         Понуђач је дужан да попуни све празне рубрике у горе датом обрасцу односно да 

упише стопу ПДВ-а, , јединичну цену без ПДВ-а и укупну цену  без ПДВ-а и са ПДВ-ом..  

 

 

                                                           М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      _______________________________ 
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                                                                                                                          Образац бр.2-III 

                                                       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 П А Р Т И Ј А  III 

                                                                            РИБА 

                          
 

Ред. 

број 
Назив  производа 

Јед. 

мере 
Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 

Стопа 

ПДВ-а 

 

 

Једин.Цена  

(без ПДВ-а) 

 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 

цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4  5 6 7 

1 РИБА ОСЛИЋ  ХОКИ кг 500     

2 ФИЛЕТИ  ОСЛИЋА кг 300     

3 САРДИНА  ( 0,125 ) ком. 200     

4 ТУЊЕВИНА, конзерва, 

најмање 170 гр., комади 

ком. 900     

5 РИБЉЕ ПЉЕСКАВИЦЕ кг 100     

6 РИБЉИ ЋЕВАПИ, 
лигње 

кг 100     

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ III    

             

     Упуство за попуњавање обрасца структуре цене : 

         Понуђач је дужан да попуни све празне рубрике у горе датом обрасцу односно да 

упише стопу ПДВ-а, , јединичну цену без ПДВ-а и укупну цену  без ПДВ-а и са ПДВ-ом,.  

 

 

                                                           М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      _______________________________ 

 

 

 

 

 



32 

 

                                                   

                                                                                                                       Образац бр.2-IV 

                                                       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 П А Р Т И Ј А  IV 
    МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 

Ред 

број 
Назив  производа Јед. мере Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Стопа 

ПДВ-а 

 

 

Једин.Цена 

(без ПДВ-а) 

 

Укупна цена 

( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 

цена 

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4  5 6 7 

1 МЛЕКО  2,8 %   м.м. 1/1 Л 1.700     

2 ЈОГУРТ чаша,0,18 мл, 

минимум 2,8% м.м 

Ком. 25.000     

3 КАЧКАВАЉ  45%  м.м.  Кг 400     

4 КИСЕЛА ПАВЛАКА 0,2  

чаша,минимим 18% м.м 

Ком 1.500     

5 КРЕМ СИР  0,1  са 

минимум 60% м.м. у 30% 
суве материје 

Ком. 4.000     

6 ЧОКОЛАДНО МЛЕКО  

0,25 л 

Ком. 5.000     

7 ЈОГУРТ  0,5 л минимум 

2,8% м.м. флаша 

Ком. 300     

8 ПАПРИКА У ПАВЛАЦИ кг. 100     

9 ЗДЕНКА  СИР  6/1 Ком. 600     

10 ФЕТА  СИР са минимум 

45% м.м 

Кг 400     

11 КИСЕЛО МЛЕКО 0,2 л,  

2,8 % м.м 

Ком. 1.000     

12 МЛЕКО ТЕТРАПАК 0,5 л 

2,8% м.м 

Ком. 500     

13 СИТАН  СИР Кг 100     

14 МЛЕКО ТЕТРАПАК 1/1, 

2,8%м.м 

ком 216     

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ IV   

      

 

 

    Упуство за попуњавање обрасца структуре цене : 

         Понуђач је дужан да попуни све празне рубрике у горе датом обрасцу односно да 

упише стопу ПДВ-а, , јединичну цену  без ПДВ-а и укупну цену  без ПДВ-а, са ПДВ-ом.  

                                                           М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      _______________________________    
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                                                                                                                                    Образац бр.2-V 

                                                       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 П А Р Т И Ј А V 
     ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ ( КОЛОНИЈАЛ ) 

 

Ред 

број 
Назив  производа 

Јед. 

мере 
Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Стопа 

ПДВ-а 

 

 

Једин.цена  

(без ПДВ-а) 

 

Укупна 

цена  

( без ПДВ-а 

) 

( 4х5) 

Укупна 

цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4  5 6 7 

1 КОКОСОВО БРАШНО  кг 10     

2 ГРИЗ ПШЕНИЧНИ кг 10     

3 ПИРИНАЧ 1/1 кг 200     

4 ФИДА, за супу, са јајима кг 100     

5 МАКАРОНЕ, са јајима кг 100     

6 ШПАГЕТЕ кг 100     

7 ЏЕМ  3/1 ком 80     

8 МАРГАРИН СТОНИ кг 50     

9 МАСТ СВИЊСКА кг 50     

10 УЉЕ ЈЕСТИВО - сунцокретово л 1.400     

11 УЉЕ МАСЛИНОВО, екстра 

девичанско 

л 10     

12  МАЈОНЕЗ  1/1, са јајима кг 500     

13 МЕД  1/1,тегла кг 100     

14 ШЕЋЕР У ПРАХУ  кг 10     

15 ШЕЋЕР  КРИСТАЛ кг 500     

16 БИБЕР  КЕСИЦЕ  5 грама ком 1.000     

17 ЛОВОРОВ ЛИСТ  10 грама ком 200     

18 АЛЕВА ПАПРИКА, 0,1 кг 

паковање,Хоргошка или 

одговарајућа________________

_ 

кг 20     

19 ВАНИЛИН ШЕЋЕР кесице ком 300     

20 СЕНФ  1/1 ком 20     

21 СИРЋЕ л 100     

22 СО  5/1, јодирана, кухињска кг 150     

23 КЕЧАП  1/1, благи ком 500     

24 ЗАЧИН  са максимум 60% 

соли,са наведеним саставом на 

амбалажи   

кг 150     

25 ПРАШАК ЗА ПЕЦИВО 10 

грама 

ком 500     

26 ОРИГАНО 10 грама ком 400     

27 СУСАМ кг 5     

28 ПУДИНГ 

(ванила, чоколада,јагода ) 

кг 20     

29 МЛЕВЕНИ  КЕКС кг 10     

30 ЧОКОЛАДА ЗА МЕШЕЊЕ кг 20     

31 СОК – 

сируп,поморанџа,лимун,јагода 

л 100     
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32 КИСЕЛА ВОДА 2/1 л 150     

33 ЧАЈ (нана, камилица,хибискус, 

јагода , 20 филтер кесица у 

паковању 

ком 350     

34 ПИШКОТЕ кг 50     

35 ПРОЈИНО  БРАШНО кг 150     

36 ЦИМЕТ 5 грама Ком 100     

37 КРЕМ ЗА МАЗАЊЕ  1/1, са 

наведеним процентом 

састојака, са мин. 3% лешника  

кг 200     

38 КАКАО кг 10     

39 ОБЛАНДЕ ПАКОВАЊЕ ком 30     

40 СОК ТЕТРАПАК 0,2, ( 

поморанџа,боровница,воћни 
микс,бресква ) 

ком 8.000     

41 ЈАФА КЕКС  РИФУЗ кг 300     

42 ОРАХ  ЈЕЗГРО кг 10     

43 ПИРЕ ИНСТАНТ  5/1 кг 250     

44 МЛЕЧНА ЧОКОЛАДА, 

минимум 80 гр.паковање 

ком 1.500     

45 ШЛАГ ПЕНА кг 40     

46 КОЦКА ЗА СУПУ 10 грама ком 5.000     

47 СУШЕНИ ЦРНИ ЛУК кг 100     

48 СУВЕ ШЉИВЕ кг 30     

49 СУВИ ПЕРШУН 10 грама ком 900     

50 КАРИ кг 1     

51 МУСЛИ,1кг паковање кг 100     

52 КРЕМ  0,100 кг ком 700     

53 ГАЗИРАНИ СОК 0,5 л. 

 (кола, наранџа ) 

ком 1.000     

54 НАПОЛИТАНКЕ РИФУЗ кг 150     

55 ЧОКОЛАДНЕ ТОРТИЦЕ 

0,03кг 

Ком 5.000     

56 МАРГАРИН МЛЕЧНИ кг 130     

57 МАСЛАЦ  0,02 ком 600     

58 ЏЕМ 0,03 ком 600     

59 МЕД 0,03 ком 500     

60 МАЈОНЕЗ 0,05 ком 300     

61 КЕЧАП  0,05 ком 300     

62 ЛИМОНТУС  5 грама ком 100     

63 JAJA свежа А класа (60-65 гр) ком 17.000     

64 МАКАРОНЕ ПОСНЕ  кг 20     

65 КЕКС РИФУЗ (ПЕТИТБЕУРЕ) кг 60     

66 РУЗМАРИН КЕСИЦА 10гр ком 300     

67 КАФА  кг 10     

68 ПРЕЗЛЕ кг 100     

69 БЕЛО ВИНО л 5     

70 МИРОЂИЈА, кесица 10 гр ком 100     

71 ВОДА 0,5л, негазирана ком 500     

72 КРЕМ БАНАНИЦЕ ком 1000     

73 СОДА БИКАРБОНА 10гр 

кесица 

ком 200     

74 БОСИЉАК КЕСИЦА , 10 грама 

 

ком 300     

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ  V   
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    Упуство за попуњавање обрасца структуре цене : 

         Понуђач је дужан да попуни све празне рубрике у горе датом обрасцу односно да 

упише стопу ПДВ-а, , јединичну цену  без ПДВ-а и укупну цену  без ПДВ-а, и са ПДВ-ом.  

                                                           М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      ______________________________                                                
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                                                                                                                                    Образац бр.2-VI 

                                                       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 П А Р Т И Ј А VI 

КОНЗЕРВИСАНО И СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 
 

Ред 

број 
Назив  производа 

Јед. 

мере 

Колич

на 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 

Стопа 

ПДВ-а 

 

Једин.Цена 

(без ПДВ-а) 

 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 

цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4  5 6 7 

1 ЦВЕКЛА 5/1  Ком 100     

2 КРАСТАВАЦ  5/1 Ком 250     

3 ГРАШАК  СМРЗНУТИ, 

специјал 

Кг 500     

4 БОРАНИЈА 
СМРЗНУТА,жута, специјал 

кг 400     

5 МЕШАНА  САЛАТА 5/1 Ком 60     

6 ПАПРИКА  ФИЛЕТ  5/1 Ком 100     

7 ПОМФРИТ СМРЗНУТИ Кг 1.700     

8 СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 

РУС.САЛАТА,1/1 

Кг 350     

9 ПАРАДАЈЗ  ПИРЕ  5/1 Ком 50     

10 ЂУВЕЧ  5/1 Ком 30     

11 СМРЗНУТО  ВОЋЕ кг 30     

12 СМРЗНУТИ  СПАНАЋ кг 200     

13 МАСЛИНЕ без коштице,  
нето плод  

кг 10     

14 СМРЗНУТИ БРОКОЛИ кг 100     

СВЕУКУПНО ЗА ПАРТИЈУ  VI   

 

    Упуство за попуњавање обрасца структуре цене : 

         Понуђач је дужан да попуни све празне рубрике у горе датом обрасцу односно да 

упише стопу ПДВ-а, , јединичну цену  без ПДВ-а и укупну цену  без ПДВ-а, и са ПДВ-ом.  

                                                             М.П.           

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      ______________________________                                                                                                                             
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                                                                                                                                  Образац бр.2-VII 

                                                       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 П А Р Т И Ј А VII 

СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

Ред. 

број 
Назив  производа Јед. мере Колич. 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 

Стопа 

ПДВ-а 

 

Једин.Цена  

(без ПДВ-а) 

 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна 

цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4  5 6 7 

1 БРЕСКВА Kг 200     

2 ГРОЖЂЕ Kг 100     

3 ЈАБУКА Kг 1.000     

4 ЛУБЕНИЦА Kг 800     

5 КРУШКА Kг 100     

6 БАНАНА Kг 1.400     

7 ПОМОРАНЏА Kг 300     

8 ЛИМУН Kг 80     

9 МАНДАРИНА  Kг 300     

10 КИВИ Kг 100     

11 КРАСТАВАЦ  СВЕЖ Kг 440     

12 КРОМПИР, без 
механичких оштећења 

Kг 2.000     

13 КУПУС СВЕЖ, без 
механичких оштећења 

Kг 1.200     

14 БЕЛИ  ЛУК Kг 20     

15 ЦРНИ  ЛУК Kг 800     

16 ПАРАДАЈЗ СВЕЖ Kг 600     

17 ПАСУЉ, крупна зрна Kг 300     

18 ЗЕЛЕНА  САЛАТА, 
без механичких 

оштећења  

Ком 500     

19 ШАРГАРЕПА Кг 1.000     

20 ШАМПИЊОНИ  
СВЕЖИ, упаковани,са 

декларацијом,  

0,4 кг 

Кг 300     

21 ПАПРИКА  СВЕЖА, 

за пуњење,средње 

величине,без трулежи 

Кг 300     

22 ПЕРШУН ВЕЗА Ком 50     

23 МЛАД КРОМПИР Кг 250     

24 КИСЕЛИ  КУПУС  

вакуум 

Кг 300     

25 БЕЛА ЗЕЛЕН Кг 100     

26 ЉУТА ПАПРИКА Ком 200     

27 КАЈСИЈА Кг 200     

28 МЛАДИ ЦРНИ ЛУК Веза 100     

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ VII   
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    Упуство за попуњавање обрасца структуре цене : 

         Понуђач је дужан да попуни све празне рубрике у горе датом обрасцу односно да 

упише стопу ПДВ-а, , јединичну цену  без ПДВ-а и укупну цену  без ПДВ-а, и са ПДВ-ом. 

                                                                             М.П.           

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      ______________________________                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

                               

                                                                                                                        Образац бр.3 

 На основу члана 26.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12  

14/15 и 68/2015 )  понуђач даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

  I. Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у 

потпуности  понуђач_______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

 II.  Ова изјава се даје у сврху учествовања у отвореном поступку јавне 

набавке, набавка намирница за исхрану, обликоване у седам партија,   за 

потребе Дома ученика средњих школа '' Срећно '',  редни број набавке ВЈН 

01/2016. 

 

 

 

 

                                         За понуђача: 

 

Име и Презиме: ______________________ 

 

  Печат и Потпис:______________________ 

 

Место и датум:_______________________                  
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                                                                                                                              Oбразац бр.4 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ИЛИ НЕАНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 
 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

као учесник у отвореном поступку јавне набавке  добара –  

НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ, ВЈН 01/2016 

спроведеног од стране Дома ученика средњих школа '' Срећно ''  

да у предметном поступку: 

 

                                  1. НЕ НАСТУПАМО СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ; 

 

                     2. НАСТУПАМО СА СЛЕДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА: 

 
Рбр НАЗИВ  ПОДИЗВОЂАЧА П И Б 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
            број_____________________                   М.П.              Одговорно лице понуђача 

 

           датум____________________                                     _______________________ 

 

           место____________________ 
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                                                                                                                              Образац бр.5 

 

                                 ИЗЈАВА  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

  Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо 

испуњавали све обавезе које произилазе 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. 

 

 

 

                                         За понуђача: 
 

Име и Презиме: ______________________ 

 

  Печат и Потпис:______________________ 

 

Место и датум:_______________________                  
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                                                                                                                                  Образац бр.6 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
1.У смислу члана  88. ст.1 Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 

14/15 и 68/2015 ) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде  у 

отвореном поступку јавне набавке добара, намирница за исхрану,  редни број набавке 

ВЈН 01/2016. 

. 

Напомена: трошкове припреме подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова 

 

Редни број Врста трошкова Износ у динарима 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

                                               УКУПНО  

 

( Навести врсте трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

 
  У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су изграђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

  
Место и датум _________________                                                ПОНУЂАЧ                                           

 

                                                                                             __________________________ 

                                                                                                ( потпис овлашћеног лица ) 

                                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                     

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Образац бр.7 

 

 

 

 

 

                                                                  ОВЛАШЋЕЊЕ 

                                                    ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 

 

 

          __________________________________________________________________ 

                                 ( име и презиме лица које представља понуђача ) 

 

         из________________ул.______________________________________________ 

 

        бр._________бр.л.к.______________издате од ПУ___________ овлашћује се да у име 

 

        ______________________________________________________________________ 

                                                     ( назив понуђача ) 

 

        из_______________, може да учествује у отвореном  поступку јавне набавке добара,  

        намирница за исхрану, ПАРТИЈА_________ ( навести број партије ), за потребе   

          Дома ученика средњих школа '' Срећно '',  редни број набавке ВЈН 01/2016.   

 

 

        Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку отварања  

        понуда. 

 

        Овлашћење важи у поступку јавног отварања понуда за предметну јавну набавку и у  

        друге сврхе се не може употребити.  

 

 

        

       Дана :_____________2016 године   

 

 

                                                                                                                  ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                       ( потпис овлашћеног лица ) 

 

 

                                                                              

                                                                         М.П. 
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                                                                                                                              Образац бр.8. 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

Назив понуђача  

 

 

 

Адреса 

 

 

 

Одговорна особа (потпис уговора) 

 

 

 

Особа за контакт 

 

 

 

телефон 
 

 

 

телефакс 

 

 

 

Е-маил 

 

 

 

Текући рачун подизвођача 

 

 

 

Пословна банка 

 

 

 

Матични број подизвођача 
 

 

 
Порески број (ПИБ) подизвођача 

 

 

 

     Датум: _______________                          М.П.                          ________________________  

                                                                                                              / потпис одговорног лица/  

 

 Напомена:  Образац „подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Образац копирати у потребном броју за сваког 

понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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                                                                                                                                     Образац бр.9. 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

  

  

  Изјављујемо  да  наступамо  као  група  понуђача  за  јавну  набавку намирнице за исхрану, 

која се спроводи у отвореном поступку, редни број набавке  ВЈН- 01/2015.  

  

Овлашћујемо члана групе - носиоца посла _____________________________________  

да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.  

 

ПУН НАЗИВ И  

СЕДИШТЕ,  

(АДРЕСА) ЧЛАНА  

ГРУПЕ  

 

РАДОВИ КОЈЕ  

ЋЕ ИЗВРШИТИ  

ЧЛАН ГРУПЕ  

 

УЧЕШЋЕ  

ЧЛАНА  

ГРУПЕ У  

ПОНУДИ  

(процентуално)  

 

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ  

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

ЧЛАНА  

ГРУПЕ  

 

Овлашћени члан:  
 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Члан групе:  

 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Члан групе:  

 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Члан групе:  

 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Члан групе:  

 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Члан групе:  

 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

 

  

Датум : ______________________ 

  

 

Напомена : Образац „изјава чланова групе који подносе заједничку понуду“ попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 

Образац оверавају печатом и потписом одговорна лица сваког члана групе понуђача. 
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                                                                                                                                Образац бр.10. 

 

ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА 

 

                                                      ИЗЈАВА 
о броју закључених и реализованих уговора за јавну набавку број ВЈН 01/2016, партија бр. 

________, назив партије _____________________________________ 

У својству понуђача, под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо 

да смо у периоду 2013., 2014. и 2015. година, закључили и реализовали ____________ (уписати 
број) купопродајних уговора о испоруци предметних добара: 

 

Назив наручиоца/купца                                              бр. Уговора      датум уговарања 

1.__________________________________________ ____________ _________________ 

2.__________________________________________ ____________ _________________ 

3.__________________________________________ ____________ _________________ 

4.__________________________________________ ____________ _________________ 

5.__________________________________________ ____________ _________________ 

6.__________________________________________ ____________ _________________ 

7.__________________________________________ ____________ _________________ 

8.__________________________________________ ____________ _________________ 

9.__________________________________________ ____________ _________________ 

10.__________________________________________ ____________ _________________ 

11.__________________________________________ ____________ _________________ 

12.__________________________________________ ____________ _________________ 

13.__________________________________________ ____________ _________________ 

14.__________________________________________ ____________ _________________ 

15.__________________________________________ ____________ _________________ 

 

Као доказ за наведену изјаву достављамо потврде наручиоца/купца. 

 

Место и датум:________________  

 

Назив Понуђача: 

_________________________________ 

                                                                          

 

                                                                                 М.П.       

                                                                                                                     __________________________ 

                                                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 
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                                                                                                                                     Образац бр.11. 

 

                                                ПОТВРДА НАРУЧИОЦА/КУПЦА 

Назив НАРУЧИОЦА/КУПЦА:_______________________________________________ 

________________________________ 

Седиште: _____________________________ 

Матични број:_________________________ 

ПИБ:____________________ 

                                                             

                                                        ПОТВРДУ 
о закљученим и реализованим уговорима за јавну набавку добара број ВЈН 01/2016, 

партија бр. ______, назив партије _____________________________________ 

Да је добављач/понуђач _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(назив и седиште добављача/понуђача) 

У претходне три године 2013., 2014. и 2015. са Наручиоцем/Купцем закључио и 

реализовао уговоре о купопродаји _____________________________________________ и то: 

(уписати предмет купопродаје) 

 

Број уговора                        датум закључења уговора 

1. ___________________  ___________________________ 

2. ___________________   ___________________________ 

3. ___________________ ___________________________ 

4. ___________________  ___________________________ 

5:___________________ ____________________________ 

6:___________________  ____________________________ 

7:___________________  ____________________________ 

8:___________________  ____________________________ 

 

Потврда се издаје на захтев добављача/понуђача 

___________________________________________________________, ради учешћа у отвореном 

поступку јавне набавке добара, редни број набавке ВЈН 01/2016, 

Партија___________________________________________ (уписати број и назив партије) и у друге 

сврхе се не може користити. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни, као и да је 

именовани добављач/понуђач све наведене уговоре реализовао у целости и без примедби. 

 

Место и датум:_________________ 

 

 

 

 

                                                                                   М.П. 

                                                                                                                   _____________________________ 

                                                                                                              Овлашћено лице наручиоца/купца 
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                                                                                                                              Образац бр.12. 

 

                                                                     

МОДЕЛ  УГОВОРА 

О 

 ИСПОРУЦИ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ                            
 

закључен у Ћуприји, дана __________.2016.године између : 

 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА '' СРЕЋНО '', ул. 

Кнеза Милоша бб, матични број 17769367, ПИБ 106159430,  који заступа 

вршилац дужности директора Татјана Милојевић ( у даљем тексту: Наручилац 

), и 

 

2. _________________ из ______________  ул._____________________, матични број   

 

_______________, ПИБ________________,  коју заступа______________________ 

 ( у даљем тексту: Испоручилац )  

 

 

                 УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ : 

 
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама  ( Сл.Гл. РС.бр.124/12, 

14/15 и 68/2015 ) спровео отворени поступак јавне набавке ,  набавка намирница 

за исхрану, обликоване у седам партија,  редни број набавке ВЈН 01/2016, за 

потребе Дома ученика средњих школа  '' Срећно  '' ,  на основу јавног позива 

објављеног на Порталу јавних набавки дана______________ године; 

- да је испоручилац добара доставио понуду која у потпуности одговара условима 

из конкурсне документације ; 

- да је Наручилац Одлуком о додели Уговора број ________ од ____________ 

године изабрао Испоручиоца добара за набавку намирница за исхрану, 

ПАРТИЈА__________. 

 
                                                     Члан 1. 

 

           Предмет овог уговора је куповина  намирница за исхрану, а за потребе Дома ученика 

средњих школа  '' Срећно  ''. 

Испоручилац, као понуђач који је изабран у поступку јавне набавке по одлуци наручиоца 

број _________ од _________. године, обавезује се да наручиоцу испоручи добра из 

ПАРТИЈЕ___________________________________ садржане у понуди број: ____________  

од ______________године, квантитета, карактеристика и квалитета тражених конкурсном 

документацијом и нуђених у понуди.     

 

Члан 2. 

Укупна вредност добара чија се испорука по овом уговору врши износи _______________без  

П Д В-а, односно________________динара са ПДВ-ом, а састоји се од збира јединачних цена 

и количина садржаних у понуди бр. _____________   од _____________ године.  

Oбавеза наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа уговорених средстава која ће за ту намену бити одобрена финансијским планом 
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Наручиоца.  

 

Уговорена вредност и количина добара је оквирна, за планиране испоруке до краја важења 

предметног уговора. Конкретна вредност испоручених добара по овом уговору се утврђује на 

основу посебно-сукцесивно требоване и испоручене количине добара. Наручилац и 

испоручилац на крају пословне године и истека уговора утврђују коначни обрачун количина 

и вредности испоручених добара.  

Укупне количине предметних добара дате су на основу досадашње потрошње Дома  и 

сходно томе током реализације уговора могу одступати у односу на уговорену количину - 

већа или мања количина  и односе се на период од годину дана од дана потписивања 

уговора, с тим што Наручилац задржава право да одустане од планираних количина. 

 

 

 Члан 3. 

 

Наручилац и испоручилац су сагласни да су цене добара, чија је испорука предмет овог 

уговора, садржане у понуди испоручиоца бр. ___________ од ___________ године 

непромењиве за рок опције понуде 90 дана од дана отварања понуде и ________ дана од дана 

закључења уговора, а да се након истека тог рока, под условима из овог уговора , могу 

мењати у складу са растом односно смањењем трошкова инпута.  

     

Наручилац и испоручилац су сагласни да се цена добара, у случају промене званичног 

ценовника испоручиоца, могу усклађивати највише до процента раста цена на мало у односу 

на моменат закључења овог уговора. У случају да је раст цена испоручиоца, према његовом 

званичном ценовнику, већи од процента раста цена на мало, наручилац може испоручиоцу 

признати реални раст трошкова инпута или једнострано раскинути уговор. 

 

У случају из става 1. овог члана испоручилац је дужан да наручиоцу уз захтев за корекцију 

цена достави примерак одлуке о корекцији цена или оверени званични ценовник. Уколико се 

захтева корекција цена у проценту већем од  процента раста цена на мало у односу на 

моменат закључења уговора, испоручилац – произвођач      добара је дужан да уз захтев 

достави и калкулацију цена, а испоручилац- прометник  је дужан да достави фотокопију 

фактура добављача.  

 

О корекцији цена испоричилац је дужан да поднесе захтев за повећање цена , у складу са 

ставом 2.овог члана, а наручилац ће дати своју писмену сагласност  у року од 7 дана  од 

подношења захтева,  који чини саставни део овог уговора. 

 

Усаглашене кориговане цене, верификоване споразумом из става 3.овог члана, ступају на 

снагу са даном достављања захтева. 

 

Наручилац има право, уколико на тржишту те врсте добара дође до појефтињења, да захтева 

од испоручиоца да се изврши умањење уговорене цене испоруке. За умањивање уговорене 

цене наручилац доставља писмени захтев, уз прилагање доказа о цени добара уговорених 

произвођача добара. Цена се може умањити за проценат смањења цене у односу на висину 

цене одређеног добра у моменту закључења уговора. Уколико испоручилац не прихвати 

умањење цена наручилац може једнострано раскинути уговор о испоруци, без права на 

наплату уговорне казне.    

                                                                         Члан 3а      

                                    ( односи се на Партију VII- свеже воће и поврће ) 

 

              Након истека рока из чл. 3.овог уговора промену цена тј.усклађивање цена 

 ( корекцију ) могу да иницирају оба уговорача. 

               Промена цене тј.усклађивање цена ( корекција ) свежег воћа и поврћа, након 
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закључења уговора односно након истека рока у коме се цена неће мењати, вршиће се према 

ценама које је објавило Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, систем 

тржишних информација пољопривреде Србије ( СТИПС ), и то доминатним ценама са зелене  

пијаце Крагујевац на дан подношења захтева за промену цене тј.усклађивање цена. 

 

Члан 4. 

 

Обавезује се наручилац  да Испоручиоцу исплату купопородајне цене врши на следећи начин 

: 

- вирманом у року од __________дана  од дана доставе фактуре за сваку појединачну 

испоруку требованих добара. 

 

Наручилац ће исплату купопродајне цене извршити на текући рачун испоручиоца број :  

__________________________. 

 

Члан 5. 

 

Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету Ф - ко магацин купца. 

Продавац се обавезује да Купцу у периоду од дана потписивања овог Уговора, па у наредних 

годину дана, врши испоруку уговорене робе у складу са конкурсном документацијом и 

понудом Продавца. 

 Роба се испоручује према потребама купца у договореним количинама, свакодневно, по 

принципу данас за сутра, најкасније у року од 24 сата од пријема наруџбине. 

 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 

 

 

Члан 6. 

 

Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара чију је испоруку 

испоручилац нудио у поступку јавне набавке, са роковима трајања дужим од половине 

укупног рока на декларацији. Испоручилац гарантује да добра која испоручује поседују све 

прописане дозволе, сагласности и атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима. 

Уколико се прописима о здравственој исправности захтева посебно паковање, облик 

декларације или прилагање потврда о контроли добара која се стављају у промет, сва 

испоручена добра морају задовољити те услове. 

 

Све рекламације у погледу неисправности и несаобразности добара падају на терет 

испоручиоца. Испоручилац је дужан, у случају рекламације, да обезбеди саобразну испоруку 

у року за сукцесивну испоруку.  

Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, продавац је у 

обавези да је замени исправном истог дана. 

Право на набавку требоване количине добара од трећег лица, о трошку испоручиоца, односе 

се и на саобразност испоруке.       

 

Члан 7.  

 

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

без предходне најаве на месту пријема, током и после испоруке, са правом да узорке 

производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради 

анализе.  

 
Члан 8. 

 

Испоручилац је у обавези да наручиоцу доставља књиговодствене исправе-фактуре у складу 
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са условима из увог уговора. 

Отпремница потписана од стране Наручиоца заједно са фактуром представља основ за 

плаћање испоручених добара.  

Отпремница мора садржати и цену производа који се испоручује наручиоцу. 

 

Члан 9. 

 

Уговорне стране уговарају уговорну  казну у корист Наручиоца за случај неиспуњења 

уговора од стране испоручиоца у висини од 5 % вредности уговора.  

 

Као неизвршење уговора у смислу става 1. овог члана сматра се неизвршење уговору 

саобразне сукцесивне испоруке, недостављање исправних књиговодствених исправа или 

неизвршење обавезе рефундације увећаних трошкова испоруке трећег лица, као и повећање 

цена од стране испоручиоца без сагласности наручиоца, након чега је уговор раскинут, те 

наручилац има право на наплату уговорне казне. 

 

 
Члан 10. 

 

Наручилац има право да једнострано, писменим путем раскине уговор у случају да 

испоручилац не испуњава своје обавезе из члана 5, 6, 7, и 8. овог уговора, или ако 

испоручилац захтева корекцију цена у проценту већем од стопе раста цена на мало а 

наручилац нема могућности да испоручиоцу призна реалан раст трошкова инпута. 

 

Испоручилац има право да једнострано писменим путем раскине уговор у случају да 

наручилац не извршава своју обавезу плаћања купопродајне цене у дупло дужем року из 

члана 4. став 1. овог уговора. 

 

Члан 11. 

 

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници уговорних 

страна или од њих овлашћених лица, и важи годину дана од дана потписивања, односно 

најкасније до окончања јавне набавке за 2017.годину. 

 

 

Члан 12. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором 

настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора 

или поводом овог Уговора, решаваће Привредни суд у Крагујевцу. 

 

Члан 13. 

 
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о 

облигационим односима. 

      Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду уговора у 

писаној форми.  

       Уговор се сматра раскинутим наком протека рока од 3- три дана од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду уговора. 

         Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и 

констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности због којих 

је неоправдано да Уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 
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овај уговор.    

 
Члан 14. 

 

За све што није изричито регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим 

односима.  

 
Члан 15. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири  ) истоветна примерака од којих се два налазе код 

Испоручиоца, а два  код Наручиоца.  

 

 

 

 
     за НАРУЧИОЦА                                                                     за ИСПОРУЧИОЦА 

 ____________________                                                              _____________________ 


