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       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

за јавну набавку животних намирница у отвореном поступку јавне набавке  

по партијама 

 

 

 Редни број јавне набавке за 2018. годину: 1.1.1. 

 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије„ бр.124/12, 14/15, 68/15) и члана 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања 

испуњености услова („Службени Републике Србије” бр.86/15), конкурсна 

документација у отвореном поступку садржи: 
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         Прилог бр. 1 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Назив наручиоца: ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА „ВЕЉКО 

РАМАДАНОВИЋ” 

Адреса: ул. Цара Душана бр. 143, 11 080 Земун 

Интернет страница: www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs. 

Врста поступка: отворени поступак по партијама 

Број јавне набавке: 1.1.1. 

Предмет јавне набавке: животне намирнице по партијама 

Поступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци 

Контакт: Правна служба Школе 

Лице за контакт: Биљана Шапоњић, дипл. правник 

Електронска адреса: skolaveljkoramadanovic@yahoo.com 

Телефон: 011/2195-263; 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

       1. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији храна, 

пиће, дуван и сродни производи (ознака 15000000). 

       2. Опис партија: 

БРОЈ 

ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

I Хлеб 

II 

Бурек и пецива - смрзнуто са услугом уступања пећи, коморе, 

замрзивача без накнаде 

III Брашно, тестенине и производи од  брашна 

IV Јаја 

V Свеже месо (јунеће и свињско) 

VI Пилетина (смрзнута) 

VII Сухомеснати производи 

VIII Риба 

IX Млеко и млечне прерађевине 
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X Сиреви 

XI Смрзнуто поврће и воће 

XII Воће и поврће-свеже сезонско  

XIII Конзервисано поврће 

XIV Колонијална роба 

 

      3. Прилог бр. 2- упутство понуђачима како да сачине понуду - понуђач не попуњава 

      4. Прилог бр. 3 - образац понуде - понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне 

уноси тражене податке. Цена треба да је изражена у динарима, са укалкулисаним свим 

трошковима, исказана без пореза на додату вредност, са  исказаним укупним износом. 

Износ ПДВ-а  се исказује посебно.  Понуда мора бити  заведена, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача.  

      5. Прилог бр. 4 – услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. 

Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова са  

обрасцем за оцену испуњености услова – понуђач попуњава  

      6. Прилог бр. 5 - модел уговора - понуђачу се доставља на сагласност модел уговора 

који ће бити закључен са изабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ 

МОДЕЛ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ  И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА 

СВИМ ОДРЕДБАМА ПРЕДЛОЖЕНОГ УГОВОРА И ИЗРАЖАВА САГЛАСНОСТ НА 

ПРЕДЛОЖЕНИ  МОДЕЛ УГОВОРА. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи.  

У случају подношења заједничке понуде у предметном поступку примењују се одредбе 

члана 81. Закона о јавним набавкама. У случају подношења заједничке понуде са 

подизвођачем у предметном поступку примењују се одредбе члана 80. Закона о јавним 

набавкама. 

          7. Прилог бр. 6 - Врсту техничке карактеристике (спецификације), количину и опис 

добара и услуга, назив произвођача-попуњава понуђач, оверава и потписује 

           8. Прилог бр. 7 – Изјава о врстама финансијских гаранција којом понуђачи 

обезбеђују (гарантују) озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза у поступку 

додељивања уговора о јавној набавци (добро извршење посла)  - овлашћено лице 

понуђача  потписује и оверава печатом овај прилог  чиме потврђује да ће испунити 

захтеве наручиоца у вези достављања тражених финансијских гаранција  

9. Прилог бр. 8  –образац структуре цене са упутством како да се попуни –понуђач 

попуњава, потписује и оверава печатом 

         10. Прилог бр.9 – образац трошкова припреме понуде-попуњава понуђач 

         11. Прилог бр.10 – образац изјаве о независној понуди-попуњава понуђач 
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         12. Прилог бр.11 – изјава понуђача да поштује обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду ,запошљавању и условима рада , заштита животне средине и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде-попуњава 

понуђач   

         13. Прилог бр.12 – изјава о референцама - попуњава понуђач и доставља доказе 

         14. Прилог бр.13 – изјава да понуђач наступа са подизвођачем- понуђач попуњава 

само ако исти наступа са подизвођачем 

         15. Прилог бр.14 – изјава да понуђач подноси заједничку понуду- понуђач 

попуњава само ако исти подноси заједничку понуду 
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II      УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 

Овај део конкурсне документације садржи информације неопходне за припрему понуде у 

складу са захтевима НАРУЧИОЦА, начину доказивања испуњености услова понуђача, 

припреми и начину достављања понуда, њиховом отварању и оцењивању, као и избору 

најповољније понуде, а исто је сачињено у складу са чл. 61. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије„ бр.124/12, 14/15, 68/15) и члана 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник Републике Србије” бр.86/15.) 

Од правног/физичког лица/групе понуђача који подносе понуду (у даљем тексту: 

ПОНУЂАЧ) се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и 

спецификације садржане у конкурсној документацији. 

Непридржавање упутства и неподношење свих тражених података и докумената који су 

наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која  не одговара 

конкурсној документацији представља ризик за понуђача и као резултат ће имати 

одбијање његове понуде као неприхватљиве. 

 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Предмет ове јавне набавке је набавка животних намирница по партијама. 

 

 Комуникација у поступку предметне јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. 

ЗЈН (у писаној форми). 

Ова јавна набавка се врши у отвореном поступку по партијама  у складу са чл. 32. 

Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/15, 68/15). 

НАРУЧИЛАЦ  задржава право да не изабере ниједног понуђача у процесу набавке по 

овој јавној набавци,  а према законској регулативи. 

2. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

2.1. Право учешћа по овом позиву имају сва заинтересована домаћа и страна 

правна и физичка лица, као и група понуђача у случају подношења Заједничке 

понуде (чији је саставни део споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набваке), а која испуњавају услове из чл. 75. 

Закона о јавним набавкама (обавезни услови) и услова из конкурсне документације 

(додатних), а испуњеност истих доказују    у складу са чл. 77. Закона о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом.  

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који је се 

примењује од  01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију 

привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који 
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испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН 

прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе 

ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА 

НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме 

ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује 

испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. 

Лице које је самостално поднело понуду не може истовремено да учествује у 

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

понуда. 

2.2. Уколико у јавној набавци учествује група понуђача са заједничком понудом, дужни 

су да поднесу правни акт  којим се обавезују на  заједничко извршење набавке ако добију 

уговор, којим ће бити прецизно одређена појединачна одговорност сваког од понуђача за 

извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

3.      ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

3.1.Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и 

интернет странице наручиоца www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs. 

 

4. РОКОВИ 

4.1.  Понуђачи су дужни да своје понуде благовремено доставе у запечаћеној коверти  

поштом или предају лично у Правну службу  наручиоца, најкасније до 12.00 часова 

(12.02.2018.год.), на адресу ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА  „ВЕЉКО 

РАМАДАНОВИЋ”, ул. Цара Душана бр.143 , 11 080 Земун 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку животних 

намирница, бр.партије _________“– НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини коверте понуђач је 

дужан написати следеће: назив понуђача, адреса понуђача, број  телефона и особу за 

контакт.  

4.2. Уколико се понуда доставља поштом ПОНУЂАЧ је дужан да обезбеди да понуда 

пристигне до назначене адресе наручиоца пре истека рока за достављање понуда, јер ће се 

у супротном сматрати неблаговременом.  

4.3. Све понуде које НАРУЧИЛАЦ прими после истека утврђеног рока за подношење 

наручилац неће ни узети у разматрање  и исте ће  неотворене вратити понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

5.     Важне активности и рокови су приказани у табели број 1.  
Активност Датум и време 

Рок за достављање понуда 12.02.2018.год. до 12.00 часова 

Јавно отварање понуда  12.02.2018.год.  у  17.00 часова 

Табела бр. 1 – Преглед важних датума 

 

 

http://www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs/
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6.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С КОНКУРСНОМ  

                                            ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

6.1. Сваки ПОНУЂАЧ  може искључиво у писаној форми  од  НАРУЧИОЦА  тражити   

било  какво  појашњење  или додатне информације у вези садржаја конкурсне 

документације и припремања понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање 

понуде. Комуникација између наручиоца и понуђача  у вези са тим обављаће  се у  писаној 

форми. 

 

6.2.      НАРУЧИЛАЦ  је дужан да   ПОНУЂАЧУ у року од три дана од дана пријема  

захтева за појашњење конкурсне документације објави одговор на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници.  

6.3.  Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

7.          ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

7.1. У било које време до крајњег рока за подношење понуда, НАРУЧИЛАЦ може, из 

било ког разлога, на своју иницијативу или као одговор на захтев потенцијалног понуђача 

за објашњење, извршити измене конкурсне документације. Сви потенцијални понуђачи 

који су преузели или добили конкурсну документацију биће, у писаној форми, обавештени 

о изменама конкурсне документације преко портала јавних набавки и интернет странице 

наручиоца, које ће за њих бити обавезујуће. 

7.2. Ако НАРУЧИЛАЦ измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање 

дана пре истека рока за достављање понуда, НАРУЧИЛАЦ ће продужити крајњи рок за 

подношење понуда, о чему  ће обавестити сва заинтересована лица објавом обавештења о 

продужењу рока. 

7.3. По истеку рока предвиђеног за достављање понуда НАРУЧИЛАЦ не може да мења 

или допуњује конкурсну документацију. 

7.4. По истеку рока предвиђеног за достављање понуда ПОНУЂАЧ не може повући 

нити мењати своје понуде, а уколико то ипак учини или уколико не потпише уговор када 

је његова понуда изабрана, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију (меницу за 

озбиљност понуде ) дату уз понуду.  

 

8.     ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА 

8.1. Понуда коју припреми ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и 

документација у вези са понудом коју размене ПОНУЂАЧ И НАРУЧИЛАЦ, треба да су 

написане на српском језику на којем је припремљена и конкурсна документација. 

8.2. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди ПОНУЂАЧ, могу бити 

на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на 

српском  језику. 

8.3. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације 

дефинисано је чланом  2. Закона о јавним набавкама. 

 

9.       НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ПОНУДЕ 
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9.1.  Понуда се доставља у писаном облику, пожељно  на  обрасцу  који  ПОНУЂАЧ  

добија  од  НАРУЧИОЦА  приликом  преузимања конкурсне документације (уколико 

понуђач доставља понуду на другом обрасцу, тај образац мора имати све елементе које 

има и образац понуде који је саставни део конкурсне документације наручиоца (прилог 

бр.3). 

9.2.  Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава 

читко, јасно, и недвосмислено на следећи начин: 

Прилог бр. 2 - упутство понуђачима како да сачине понуду - понуђач не попуњава 

Прилог бр. 3 - образац понуде - понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне 

уноси тражене податке (опште податке о понуђачу/подизвођачу/понуђачу из групе 

понуђача; рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда; податке о 

проценту укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). Цена треба да је изражена у 

динарима, са укалкулисаним свим трошковима, исказана без пореза на додату вредност, са  

исказаним укупним износом. Износ ПДВ-а  се исказује посебно.  Понуда мора бити  

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача.  

Прилог бр. 4 – услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона 

о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова са  обрасцем за 

оцену испуњености услова –попуњава понуђач 

Прилог бр. 5 - модел уговора - понуђачу се доставља на сагласност модел уговора који ће 

бити закључен са изабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ 

МОДЕЛ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ  И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ 

СА СВИМ ОДРЕДБАМА ПРЕДЛОЖЕНОГ УГОВОРА И ИЗРАЖАВА САГЛАСНОСТ 

НА ПРЕДЛОЖЕНИ  МОДЕЛ УГОВОРА. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде у предметном поступку примењују се одредбе 

члана 81. Закона о јавним набавкама. У случају подношења заједничке понуде са 

подизвођачем  у предметном поступку примењују се одредбе члана 80. Закона о јавним 

набавкама. 

Прилог бр. 6.- Врсту техничке карактеристике (спецификације), количину и опис добара 

и услуга, назив произвођача-попуњава понуђач, оверава и потписује 

Прилог бр. 7 – Изјава о врстама финансијских гаранција којом понуђачи обезбеђују 

(гарантују) озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза у поступку додељивања 

уговора о јавној набавци (добро извршење посла)  - овлашћено лице понуђача  потписује 

и оверава печатом овај прилог  чиме потврђује  да ће испунити захтеве наручиоца у вези 

достављања тражених финансијских гаранција  

Прилог бр. 8  –образац структуре цене са упутством како да се попуни –понуђач 

попуњава, потписује и оверава печатом предметни образац 

Прилог бр. 9 – образац трошкова припреме понуде-попуњава понуђач 

Прилог бр. 10 – образац изјаве о независној понуди-попуњава понуђач 

Прилог бр. 11 – изјава понуђача да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштитит на раду, запошљавању и условима рада, заштитите животне средине и да нема 
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забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде -попуњава 

понуђач    

Прилог бр. 12 – изјава о референцама - попуњава понуђач и доставља доказе 

Прилог бр. 13 – изјава да понуђач наступа са подизвођачем- понуђач попуњава само ако 

исти наступа са подизвођачем 

Прилог бр. 14 – изјава да понуђач подноси заједничку понуду- понуђач попуњава само 

ако исти подноси заједничку понуду 

9.3.  Период важења понуде мора бити најмање  120 (стодвадесет) дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

10. КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА (ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ  УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ ПОНУДА 

БИЛА ОЦЕЊЕНА КАО ПРИХВАТЉИВА) 

 

10.1. ПОНУЂАЧ мора да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама 

(обавезни услови за учешће) и додатне услове из конкурсне документације, а испуњеност 

истих доказује са документима која издају надлежни државни органи у складу са чл. 77. 

ЗЈН и конкурсном документацијом. Уз понуду се обавезно доставља попуњен, потписан 

од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом образац за оцену испуњености 

услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације (уз Прилог 

бр. 4), заједно са достављањем доказа о испуњености наведених услова као и услова 

прописаних у члану  80. члану 81. (за подизвођаче, за групе понуђача који подносе 

заједничку понуду) Закона о јавним набавкама, и то: 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда;  

 

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

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

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

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) 

Доказ: 

 

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала;  
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3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

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

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

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих.   

 

Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 

3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) 

 

Доказ:  

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе  

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

 

4) Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

(Решење министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - за понуђаче који су и 

произвођачи понуђених добара). 

  Доказ: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (надлежног 

министарства) 

 

4а 

-да је понуђач као привредни субјект уписан у 

централни регистар Министарства 

пољопривреде, шумрства и водопривреде 

(надлежног министарства) 

 

Испуњеност овог услова понуђач доказује 

Потврдом издатом од стране Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

(надлежног министарства) 
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4б 

-да је понуђач  уписао објекат у којем се 

обавља делатност у централни регистар 

Министарства пољопривреде,шумрства и 

водопривреде (надлежног министарства) 

 

Испуњеност овог услова понуђач доказује 

Потврдом издатом од стране Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде 

(надлежног министарства) 

 

 

5) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

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

снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 

Доказ: 

Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 

Закона). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ст. 

2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1) Понуђач мора да располаже у моменту предаје понуде (у својини или закуп возила) 

следећим техничким капацитетима: 

 

a) 1 возило за допремање животних намирница у магацин наручиоца за испоруку 

предмета набавке за ПАРТИЈЕ БР. 1,3,13,14. 

b) 1 возило са расхладним уређајем (са термокингом) за испоруку предмета набавке за 

ПАРТИЈЕ БР. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

 Доказ –копија саобраћајне дозволе (очитана) за исте и ФОТОГРАФИЈА ВОЗИЛА  

 

2) Понуђач мора да располаже  следећим кадровским  капацитетима у моменту 

предаје понуде : 

 

a) За испуњеност услова за кадровски капацитет, понуђач мора код себе имати 

минимум 2 радно ангажована лица (уговор о раду на одређено или неодређено време, 

уговор о привременим или повременим пословима или други основ ангажовања лица). 

  

Доказ: Понуђач је дужан као доказ за испуњеност кадровског капацитета да приложи 

копије пријава запослених код надлежних државних институција (образац М –пријава 

запосленог код ПИО фонд, односно копије уговора за остала радно ангажована лица).  

 

3) Понуђач је дужан да достави Уговор којим доказују да подлежу санитарно-

хигијенском надзору  са одговарајућом установом регистрованом за обављање тих 

делатности или записник о извршеном санитарном надзору не старији од годину 

дана од дана објаве позива за подношење понуда. 
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4) рок испоруке 

1) Понуђач је дужан да понуди рок испоруке максимално 24 сата од сата пријема 

поруџбенице. Испуњеност предметног услова понуђач доказује уписивањем понуђеног 

рока испоруке у образац понуде (прилог бр.3 конкурсне документације). 

 

 

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који је ступио на 

снагу 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију 

привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који 

испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН 

прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе 

ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА 

НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме 

ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује 

испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

 

 

Понуђачи у предметној јавној набавци нису дужни да достављају доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа (извод из Агенције за привредне 

регисте као доказ регистрације понуђача). 

 

 ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА 

ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О: 

✓ Пореским обавезама - назив државног органа: Пореска управа (Министарство 

финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 

www.порескауправа.гов.рс. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 

информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 

или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 

✓ Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне 

средине (Министарство Пољопривреде и заштите животне средине), адреса 

Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.мерз.гов.рс, адреса 

Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса 

Агенције: www.сепа.гов.рс; 

✓ Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд, 

интернет адреса: www.минрзс.гов.рс. 

 

10.2.  Стручна Комисија  школе  ће утврдити да ли су сва тражена документа приложена 

уз понуду приликом поступка јавног отварања понуде а испуњеност услова за учешће у 

поступку доделе уговора о јавној набавци и да ли понуде одговарају захтевима из 

конкурсне документације, након окончања поступка јавног отварања. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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11.  У понуди Понуђач је дужан да  наведе НАЧИН И УСЛОВЕ ПЛАЋАЊА за  

предметну набавку (мин. 30 дана од дана сваке појединачне сукцесивне испоруке и 

максималан рок плаћања који је прихватљив за наручиоца 45 дана од дана сваке 

појединачне сукцесивне испоруке).  

11.1. У понуди понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или у групи 

понуђача (заједничка понуда) или са подизвођачима (да обавезно наведе називе 

подизвођача и учесника у заједничкој понуди) у складу са чланом 80. и 81. ЗЈН. 

 

12.          ЦЕНЕ И ВАЛУТА 

12.1. Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без урачунатог ПДВ са свим 

укалкулисаним трошковима, по јединици мере 

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

складу са чланом  92. Закона о јавним набавкама. 

 

13.        НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

13.1. ПОНУЂАЧ који у понуди буде доставио податке које сматра поверљивим и који не 

смеју да буду дати на увид другим Понуђачима, дужан је да на првој страни документа у 

горњем десном углу крупним словима напише ‘ПОВЕРЉИВО’, овери печатом и 

потписом одговорног лица. Уколико Понуђачи не поступе по овом упутству подаци се 

неће сматрати поверљивим. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ПРАВНИ 

ПРОПИС ПО ОСНОВУ КОГА ИМА ПРАВО ДА ОДРЕЂЕНИ ДОКУМЕНТ 

ПРОГЛАШАВА ПОВЕРЉИВИМ.  

 

14.       ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

14.1. Рок за достављање понуда је 12.02.2018.године до 12.00 часова. 

14.2. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти тако да се при отварању може 

проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и 

означена на начин описан овим Упутством НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву 

одговорност уколико понуда не стигне на адресу наручиоца или се отвори пре времена. 

14.3. На полеђини коверте треба обавезно навести назив и адресу понуђача што 

омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом. 

14.4. Понуда се може доставити поштом или лично на адресу: 

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА  „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ” 

Адреса: ул. Цара Душана бр.143, 11 080 Земун 

Са назнаком: - „НЕ ОТВАРАТИ“ 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЖИВОТНИХ НАИМИРНИЦА ПО ПАРТИЈАМА –БР. 

ПАРТИЈЕ______________ 

 

Понуда понуђача која није осигурана финансијском гаранцијом (регистрованом меницом) 

биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива. 

 

15.  ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

1.      ПРИЛИКОМ ПРЕДАЈЕ ПОНУДЕ 
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15.1.1.  Понуђач који наступа самостално, у групи понуђача или са 

подизвођачима, односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да уз понуду 

достави: 

   

А)   РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОНУЂАЧА, 

ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ 

ПОНУЂАЧА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ (ПИСМОМ) ЗА ОЗБИЉНОСТ 

ПОНУДЕ У ВИСИНИ ОД 10 % ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ПОНУДЕ ПАРТИЈЕ 

БЕЗ УРАЧУНАТОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  ЗА СВАКУ 

ПОЈЕДИНАЧНУ ПАРТИЈУ СА РОКОМ ВАЖНОСТИ 30 ДАНА ДУЖЕ ОД ДАНА 

ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

15.1.2.  Понуђач који наступа самостално, у групи понуђача или са подизвођачима, 

односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да приликом потписивања 

уговора  достави: 

 

Б) РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ (БЕЗУСЛОВНУ И ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ, 

БЕЗ ПРИГОВОРА) ИЗДАТУ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  ПОНУЂАЧА ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, НА  ИЗНОС ОД 10 % ВРЕДНОСТИ СВАКЕ 

ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕНЕ ПАРТИЈЕ И СА РОКОМ ВАЖНОСТИ 30 ДАНА 

ДУЖЕ ОД УГОВОРЕНОГ РОКА ВАЖЕЊА УГОВОРА (РОК ВАЖНОСТИ 

МЕНИЦЕ ДО 26.03.2019. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Уз све менице понуђач је дужан доставити и менично овлашћење за 

могућност евентуалне реализације КАО И КОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ 

ПОТПИСА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ПОНУЂАЧА.   

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне 

набавке, наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од 

стране  понуђача КАО И ДА СЕ НАПЛАТИ ПО ОСНОВУ НЕОГРАНИЧЕНЕ 

СОЛИДАРНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ. 

 

15.2.    МЕНИЦА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

15.2.1. Понуђач је дужан да приложи, као део своје понуде,  РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ 

за озбиљност понуде  на износ 10% од понуђене укупне вредности сваке појединачне 

партије без пдв. МЕНИЦА се тражи ради заштите НАРУЧИОЦА од ризика понашања 

понуђача (у случају одустанка од понуде након отварања исте а пре закључења уговора, 

наручилац задржава право реализације достављене менице). 

15.2.2.  Приложена меница са пратећим меничним овлашћењем  мора бити исказана у 

истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми: 

а) меница за озбиљност понуде од стране понуђача, са роком      важности  30 

дана дуже од дана истека рока важења понуде.  

15.2.3.  Свака понуда која није осигурана меницом за озбиљност понуде биће одбијена од 

стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива. 
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15.2.4.   Меница за озбиљност понуде биће враћена  понуђачима чија понуда није изабрана 

у предметном поступку што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније 30 

календарских дана од датума истека важности понуде на основу захтева понуђача 

достављеног наручиоцу у писаној форми. 

15.2.5.   Меница за озбиљност понуде ће бити наплаћена у следећим случајевима: 

а)  ако понуђач одустане од своје понуде за време важења понуде (изјава о одустанку мора 

бити достављена наручиоцу у писаној форми као и у случају да понуђач не жели да 

достави изјаву у писаној форми –у том случају ако не достави исту у року од три дана од 

дана пријема позива наручиоца за доставу истог)  или, 

б)    у случају да изабрани понуђач не приступи потписивању предметног уговора у складу 

са упутством за понуђаче или не достави приликом потписивања уговора тражене врсте 

финансијског обезбеђења . 

 

15.3.    РЕГИСТРОВАНА МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

Приликом потписивања уговора, изабрани понуђач је дужан да достави 

регистровану меницу  за добро извршење посла у висини 10% од вредности сваке 

појединачне партије (без урачунатог износа пореза на додату вредност). 

15.3.1.  Регистрована меница за добро извршење посла од стране понуђача је  са роком 

важности 30 дана дуже од дана истека  важности уговора (26.03.2019.г.). Регистрована 

меница  за добро извршење посла биће враћена понуђачу што је пре могуће након истека 

рока а најкасније 30 календарских дана од датума истека рока важења уговора а на основу 

захтева понуђача достављеног наручиоцу у писаној форми. 

15.3.2. Регистрована меница за добро извршење посла ће бити наплаћена у следећим 

случајевима: 

а) ако понуђач не испуни своје уговорне обавезе на начин како је то регулисано уговором; 

б) ако понуђач одбије да потише Записник о рекламацијама  

 

16.       ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда 12.02.2018. године у 17.00 сати по 

истеку рока за достављање понуда у ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА  

„ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”, Адреса: ул. Цара Душана бр. 143, 11 080 Земун. 

16.1.  Приликом доласка за присуствовање поступку јавног отварања понуда, представник 

Понуђача треба да се јави у Правну службу школе како би био обавештен у којој 

просторији ће бити одржан поступак отварања понуда. 

16.2. Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда мора 

поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје мора имати свој 

број, датум издавања и мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица 

Понуђача. Отварању понуда могу присуствовати и сва друга заинтересована лица. 

16.3. Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда, 

потписују Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и  њихово присуство. 

16.4. Приликом јавног отварања, Наручилац утврђује да ли су сва тражена документа из 

члана 75. ЗЈН (из прилога 4 конкурсне документације) приложена уз понуду. 
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17.        ЗАХТЕВИ И КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

17.1. Наручилац ће у предметној набавци разматрати само прихватљиве понуде – 

понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све услове из 

члана 75. Закона о јавним набавкама и захтеве из конкурсне документације.  

17.2. Наручилац ће  одбити све неприхватљиве понуде. Понуде које наручилац 

прихватио оцењиваће применим критеријума утврђених у предметној набавци. У случају 

да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

као најнижом ценом, наручилац ће по основу елемента критеријума -референтна листа 

уговор доделити понуђачу који је доставио потврде о реализованим уговорима у 

претходној години  у већем износу(2017.г.). 

 Поред обавезних и додатних услова за учешће, захтеви конкурсне документације 

у конкретном случају набавке су:  

а)   важност понуде мора бити минимум 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања 

понуда и понуђач може поднети само једну понуду са доказима о испуњености законских 

услова и услова из конкурсне документације;  

б)     понуђач је дужан да уз понуду достави меницу за озбиљност понуде, да би понуда 

била прихватљива, у супротном наручилац ће исту одбити као неприхватљиву. 

ц)        Рок испоруке: максимално 24 сата од сата пријема поруџбенице 

д)     Понуђач је дужан да у оквиру партије понуди цене за сваку појединачну ставку 

унутар партије како би понуда била потпуна и била узета у разматрање од стране 

Комисије наручиоца. Непотпуне понуде Комисија наручиоца ће одбацити и исте неће ни 

узети у разматрање. 

 

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци добара донеће се применом 

критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА по основу члана 85. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама. 

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: Уколико два или више понуђача понуде 

ИСТУ ЦЕНУ КАО НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНУ, уговор о јавној набавци  ће се доделити 

оном понуђачу који је доставио потврде за референтне листе у већем износу у 2017.г. 

 

18. Наручилац задржава право да: 

▪ одустане од вршења избора уколико установи да ниједна понуда не одговара 

захтевима из конкурсне документације; 

▪ одустане од избора на основу одлуке надлежног органа; 

▪ одустане од избора у случају престанка потребе за конкретном набавком (нпр.виша 

сила); 

▪ одустане од избора уколико је предмет јавне набавке добијен поклоном, донацијом; 

▪ одустане од избора у случају да је понуђена цена најповољније понуде, већа од 

средстава које је НАРУЧИЛАЦ планирао за конкретну јавну набавку (неприхватљива 

понуда). 

 

19. РОК ИСПОРУКЕ: Продавац се обавезује да испоруку уговорених добара изврши 

у року од 24 сата од сата пријема поруџбенице наручиоца. 
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20. ГАРАНТНИ РОК 

• Продавац даје гаранцију на уговорено добро које је предмет уговора и иста 

не може бити краћа од гаранције произвођача. 

 

НАПОМЕНЕ: 

• Понуђачи су обавезни да понуде све ставке из предметне набавке. 

• Добра која су предмет набавке морају бити испоручена Ф-цо магацин купца 

(магацин школе)    

 

Понуде са варијантама неће се разматрати. Понуђач је обавезан да понуди 

ИСКЉУЧИВО једну цену за понуђену ставку и ИСКЉУЧИВО један рок плаћања (у 

данима по пријему фактуре од стране наручиоца). СВЕ ДРУГО СМАТРАЋЕ СЕ 

ВАРИЈАНТАМА И ПОНУДА ЋЕ СЕ  ОДБАЦИТИ  КАО  НЕПРИХВАТЉИВА. 

 

21.            ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

21.1. У року од двадесетпет (25) дана од дана јавног отварања понуде, НАРУЧИЛАЦ 

ће у писаној форми обавестити све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у 

јавној набавци објавом исте на Порталу Управе за јавне набавке . 

22.       ДОДЕЛА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Након доношења Одлуке о додели уговора и објављивања исте на порталу Управе за јавне 

набавке, наручилац ће испоштовати законске рокове у погледу коришћења права која 

понуђачима припадају по основу заштите у предметној набавци, а потом ће приступити 

закључењу предметног уговора у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење 

захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

22.1.  Ако после објављивања одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка  

неки од понуђача жели да утврди разлоге због којих његова понуда није изабрана као 

најповољнија,  може да упути НАРУЧИОЦУ  захтев за заштиту права понуђача уколико 

сматра да су му права у поступку предметне јавне набавке повређена  

22.2.    Одлука о додели уговора представља основ за закључивање уговора. Након 

поступка отварања понуда, НАРУЧИЛАЦ ће НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ послати 4 

/четири/ оригинала усаглашеног уговора на потпис. 

22.3.    Одабрани ПОНУЂАЧ ће бити у обавези да, приликом закључења уговора достави 

наручиоцу регистровану меницу за добро извршење посла у износу од 10% од уговорене 

вредности без урачунатог пдв са пратећим меничним овлашћењем за реализацију исте. 

 

23.      ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

23.1.    Уколико изабрани ПОНУЂАЧ не достави меницу за добро извршење посла или не 

потпише уговор о јавној набавци, у утврђеним роковима, НАРУЧИЛАЦ може одустати од 

закључења уговора о јавној набавци. Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише 

уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем у складу са чл. 113. став 3. Закона о јавним набавкама. 
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24.          НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

               ПОНУЂАЧА 

24.1.   Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка за доделу уговора о 

јавној набавци, против сваке радње наручиоца. Захтев за заштиту права којим се оспорава 

врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 

заинтересовано лице може поднети најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл.63.став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  Након објављивања донете Одлуке у предметној  јавној 

набавци, рок за подношење захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана објаве 

Одлуке на порталу УЈН. 

24.2.Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама чл.150. ЗЈН. 

24.3.Лице које је учествовало у поступку јавне набавке има право да изврши увид у 

податке о спроведеном поступку после доношења одлуке наручиоца, са чим у вези 

наручиоцу доставља  захтев у писаној форми . Наручилац је дужан да у року од два дана 

од дана пријема писаног захтева омогући подносиоцу увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева. 

24.4.Захтев за заштиту права подноси се НАРУЧИОЦУ, непосредно или поштом 

препоручено са повратницом. Копија Захтева за заштиту права доставља се истовремено 

Републичкој комисији за заштиту права. 

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу одређену чланом 156. став 

1. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије (бр. рачуна 840-30678845-

06, позив на број 1.1.1. - прималац: Република Србија, сврха: републичка административна 

такса, са назнаком набавке на коју се захтев односи, корисник: Буџет Републике Србије): 

  

а)       120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или 

ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен 

уговор није већа од 120.000.000,00 динара  
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                ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:___________ 

Матични број:_______________ 

ПИБ:___________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 1 –хлеб 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без пдв 

1. Хлеб полубели 0,500 кг Ком 4000   

2. 

Ражани 0,500 кг ком 

    

100 

  

3. Славски колач  ком 2   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)  

 Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача   

 
                                                                                  __________________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:___________ 

Матични број:______________ 

ПИБ:_____________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________   

   

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 2 -  БУРЕК И ПЕЦИВА /смрзнуто/ са услугом уступања пећи, 

коморе,замрзивача нез накнаде   

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

 
Редни 
број Назив производа Количина 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена 

Укупно 
без пдв 

1 Переце 120гр 1500 Комад   

2 Интегрални штапић 120гр 1500 Комад   

3 Троугао сир 120гр 1500 Комад   

4 Лисната ролница сир 120гр 1500 Комад   

5 Лисната ролница месо 120гр 1500 Комад   

6 Ролована виршла 150гр 1500 Комад   

7 Данска кифла интегрална 100гр 1500 Комад   

8 Данска кифла слана 120гр 1500 Комад   

9 Кифла еуро крем 120гр 1500 Комад   

10 Данска рол виршла 120гр 1500 Комад   

11 Рол-пица 175гр 1500 Комад 
  

12 Шкољкапанцерота(сир,шунка,печурке)150гр 1500 Комад 
  

13 Лепеза фета кукурузна 140гр 1500 Комад 
  

14 Мрежица са пилетином 130гр 1500 Комад 
  

15 Мрежица кифла шунка качкаваљ 240гр 1500 Комад 
  

16 Мрежица кифла ајвар кулен 190гр 1500 Комад 
  

17 Данска ролница шунка-сир 130гр 1500 Комад   

    
  

18 Пуж сир 120гр 1500 Комад 
  

19 Кроасан шунка 120гр 1500 Комад 
  

20 Погачицва чварци 90гр 1500 Комад 
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21 Потковица сир 300гр 1500 Комад 
  

22 Потковица месо 300гр 1500 Комад 
  

 

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА (резервни критеријум – референтна листа)   

 

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања.................................................................................. 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача   

 

            _____________________________________ 
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                                                                                                                            ПРИЛОГ 3 

 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:_________ 

ПИБ:_____________ Број рачуна:_________________     

Телефон/Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:________________________   

Име Директора:________________________  

    

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 3 - БРАШНО,ТЕСТЕНИНЕ И ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА 

 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Брашно пшенично 1/1 Кг 350   

2 Брашно кукурузно 1/1 Кг 70   

3 Палента 1/1 Кг 100   

4 Гриз пшенични 1/1 Кг 30   

5 Презле  (пак.од 250 гр.) Кг 10   

6 

Макароне (пак. од 400 

гр.) Кг 120 

  

7 Шпагете(пак.од 500 гр.) Кг 120   

8 

Резанци за супу (фида) 

(пак.од 400 гр.) Кг 32 

  

9 

Коре за питу (тање) 

(пак.од 500 гр.) Кг 50 

  

10 Кекс мешани слатки Кг 120   

11 

Кекс мешани 

слани(крекер) Кг 20 

  

12 Обланде (паковање 4/1) Ком 30   

13 Кекс пти бер кг 20   

14 

Интегралне тестенине 

(5 кг ) паковање 2 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 
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У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

 

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:....................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................. 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                             ___________________________________  
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ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:______________ 

Матични број:_______________ 

ПИБ:_______________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 4- јаја 

 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Јаја класе А ком 

                     

10000 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача   

 

                                                           ___________________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:_______________ 

ПИБ:_____________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                          

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 5 – СВЕЖЕ МЕСО ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Јунећи бут без коске прва 

категорија Кг 350 

  

2 

Свињски бут без кости прва 

категорија Кг 350 

  

3 Крменадле  Кг 50   

4 Млевено месо-мешано Кг 400   

5 Џигерица свињска кг 100   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
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                                                                                                                       ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:______________ 

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 6 – ПИЛЕТИНА СМРЗНУТА          

 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Пилећи батаци са 

карабатаком Кг 400 

  

2 Бело месо без костију (филе) Кг 400   

3 Пилећа јетра кг 150   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача   

         _____________________________________________________ 
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          ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:______________ 

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________     

Телефон/Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________   

 ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 7 – СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Виршле пилеће Кг 220   

2 Кобасице моравске(крањске) Кг 220   

3 Сланина барена Кг 220   

4 Сува ребра шпиц Кг 220   

5 Салама-посебна Кг 150   

6 

Паштета јетрена (конзерва 

100г) Ком 1000 

  

7 

Месни нарезак (конзерва 

100г) Ком 1000 

  

8 Пица шунка кг 100   

9 Стишњена шунка у цреву кг 100   

10 Чајна кобасица кг 100   

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________ 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:........................................................................................ 

Рок и начин плаћања................................................................................. 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

                       Потпис овлашћеног лица понуђача   

                                   _______________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:______________ 

ПИБ:______________ Број рачуна:_________________     

Телефон/Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 8 – риба 

 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

  

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Ослић филети Кг 300   

2 Сом филети Кг 350   

3 Сардине -конзерве 125 г Ком 600   

4 

Туњевина-комадићи 

(конзерва 170г) ком 600 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

Потпис овлашћеног лица понуђача   

            _______________________________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:_______________ 

ПИБ:______________ Број рачуна:_________________     

Телефон/Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 9 – МЛЕКО И МЛЕЧНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Пастеризовано млеко 2,8% 

м.м. Л 1000 

  

2 Јогурт 2,8% м.м.-чаша  0,2 л Ком 10000   

3 

Екстра кисело млеко 6% 

м.м.чаша 0,2 л Ком 500 

  

4 Павлака 20% м.м.-чаша 0,2 л Ком 1200   

5 

Јогурт вива или 

„одговарајући“ (0,25л)-

флашица ком 100 

  

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

               Потпис овлашћеног лица понуђача  

                         ______________________________________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:___________ 

Матични број:___________ 

ПИБ:____________ Број рачуна:_________________     

Телефон/Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 10 – СИРЕВИ 

 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Сир крављи-кришка 25%м.м. Кг 220   

2 Сир-качкаваљ 45%м.м. Кг 150   

3 Сир за мазање-крем сир 100 г Ком 900   

4 

Топљени сир-“зденка“ или 

„одговарајући (6/1)  

 

Котур 600 

  

5 Сир ситан (сремачки) Кг 100   

6 Сир фета  кг 120   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

Потпис овлашћеног лица понуђача   

             _________________________________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:______________ 

ПИБ:____________ Број рачуна:_________________     

Телефон/Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________    

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 11 – СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Боранија КГ 200   

2 Грашак КГ 200   

3 Спанаћ КГ 120   

4 Ђувеч КГ 100   

5 

Смрзнуто мешано поврће за 

чорбу КГ 60 

  

6 

Смрзнуто мешано поврће за 

руску салату КГ 40 

  

7 Смрзнуте паприке-бабуре КГ 200   

8 Кукуруз шећерац КГ 50   

9 Вишње смрзнуте КГ 50   

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________ 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:...................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                              ____________________________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:_____________ 

ПИБ:______________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 12 – ВОЋЕ И ПОВРЋЕ-СВЕЖЕ СЕЗОНСКО 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Сезонско свеже воће прве 

класе     

  

               

* Јабуке-жути делишес 

                        

Кг 200  

 

               

* Јабуке-ајдаре 

                        

Кг 200  

 

               

* Крушке 

                        

Кг 150  

 

               

* Банане  

                        

Кг 700  

 

               

* Грожђе 

                        

Кг 250  

 

               

* Поморанџе 

                        

Кг 200  

 

               

* Мандарине  

                        

Кг 200  

 

               

* Лимун 

                        

Кг 120  

 

               

* Јагоде 

                        

Кг 100  

 

               

* Трешње 

                        

Кг 100  

 

               

* Брескве 

                        

Кг 80  

 

               

* Кајсије 

                        

Кг 80  

 

               

* Лубенице 

                        

Кг 80  
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* Диње 

                        

Кг 80  

 

2 Свеже поврће прве класе:       

               

* Кромпир 

                        

Кг 2000  

 

               

* Купус свеж 

                        

Кг 800  

 

               

* Карфиол 

                        

Кг 100  

 

               

* Кељ 

                        

Кг 100  

 

               

* Лук црни 

                        

Кг 500  

 

               

* Млади лук црни (веза) 

                       

Комад 100  

 

               

* Празилук  

                        

Кг 30  

 

               

* Лук бели 

                        

Кг 40  

 

               

* Паприка-бабура 

                        

Кг 150  

 

               

* Паприка-црвена 

                        

Кг 200  

 

               

* Шаргарепа 

                        

Кг 150  

 

               

* Блитва лист (веза) 

                       

Комад 50  

 

               

* Зелен веза 

                        

Кг 100  

 

               

* Тиквице 

                        

Кг 80  

 

               

* Парадајз 

                        

Кг 350  

 

               

* Краставац 

                        

Кг 100  

 

               

* Плави патлиџан  

                        

Кг 30  

 

               

* Мирођија  

                        

Кг 5  

 

               

* Печурке-шампињони 

                        

Кг 50  

 

               

* Зелена салата  

                       

Комад 200  

 

               

* Першун-лист (веза) 

                        

Комад 100  
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Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

 

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача   

_______________________________________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:___________ 

Матични број:_____________ 

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________     

Телефон/Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 13 – КОНЗЕРВИСАНО ПОВРЋЕ 

 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију) : 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

     1 Кисела паприка 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

               

2 Кисели краставац 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

               

3 Парадајз пире 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

               

4 Ајвар 4,2/1 

                        

Конзерва 10  

 

               

5 Цвекла 4,2/1 

                        

Конзерва 20  

 

               

6 Мешана салата 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

 

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:......................................................................................... 

Рок и начин плаћања................................................................................... 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

   

            ______________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

Назив понуђача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:___________ 

Матични број:____________ 

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

ПОНУДА БР.____ ОД ДАНА ___________ ЗА НАБАВКУ  

Партија 14 – КОЛОНИЈАЛНА РОБА 

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са подизвођачем 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно 

без пдв 

1 Уље јестиво 1/1  Л 850   

2 Сирће алкохолно 1/1 Л 70   

3 шећер(кристал бели)1/1 Кг 350   

4 Со кухињска 1/1 Кг 60   

5 

Вегета или зачин 

„Ц“(пак.од 250 гр.) Ком 200  

 

6 

Бибер млевени(кесице 

10 гр.) Ком 500  

 

7 

Алева паприка слатка 

(пак.50 гр.) Ком 50  

 

8 

Прашак за пециво 

(кесице 10г) Ком 1000  

 

9 

Ванилин шећер (кесице 

10г) Ком 500  

 

10 Цимет (кесице 10г) Ком 500   

11 

Квасац суви 0,5/1 

(пак.од 0,5 кг) Ком 8  

 

12 Концентрат за супу 1/1  Ком 20   

13 

Мармелада мешана 700 

гр. Ком 80  

 

14 Еурокрем 900 гр Ком 200   

15 Маргарин дијет 250 гр Ком 300   

16 

Маргарин за мешење 

250 гр Ком 100  

 

17 Мед 0,5 кг Ком 50   

18 

Маст домаћа свињска 

1/1 Ком 60  

 

19 Сенф (канта) 1/1 Ком 30   

20 Какао прах 100 гр Ком 100   
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21 Сок сируп 1/1 Л 100   

22 

Чај-кесице, 

нана+шипак+камилица Кутијица 450  

 

23 Пудинг 1/1 Кг 30   

24 Шлаг 1/1 Кг 30   

25 Кафа млевена 200 гр. Кг 70   

26 Чоколада за кување Кг 30   

27 Пиринач 1/1 Кг 200   

28 Шећер у праху 100 гр. Ком 100   

29 

Ловоров лист у кесици 

(10г) Комада 150  

 

30 

Пасуљ бели 

градиштанац Кг 150  

 

31 Пасуљ жути Кг 100   

32 

Лимунска киселина 

(кесица 10г) Комада 200  

 

33 Оригано (кесица 12 гр.) Ком 500   

34 

Кикирики пржен и 

очишћен Кг 5  

 

35 Маслине тегла-1/1 Комада 30   

36 Рен теглице Комада 30   

37 Сусам у ринфузу Кг 5   

38 Кечап благи 1/1 Л 100   

39 Љута туцана паприка Кг 2   

40 Рузмарин кесице (10г) Комада 100   

41 Мајонез 1/1 Кг 60   

42 Мусли дијет  (5кг) Пак 2   

43 

Ораси очишћени 

(језгра)-5кг Пак 2  

 

44 Мак -5кг Пак 1   

45 Суво грожђе-5кг Пак 1   

46 Интегрални пиринач-5кг Пак 1   

47 Калијумова со-5кг Пак 1   

48 Ражане пахуљице Кг 5   

49 Овсене пахуљице Кг 5   

50 Јечмене пахуљице  Кг 5   

51 Кукурузне пахуљице Кг 5   

52 Минерална вода  Л 200   

53 

Воћни сок негазирани 

(ђус) Л 100  

 

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  
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Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем _____________________. 

Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% 

(маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ 

НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. (резервни критеријум – референтна листа)   

 

Рок испоруке:............................................................................................ 

Место испоруке:........................................................................................ 

Рок и начин плаћања................................................................................. 

Важност понуде:....................................................................................... 

Износ референтне листе:............................................................................ 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

   

___________________________________ 
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                                                                                                              Прилог бр. 4 

 

КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА (ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ  

УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ ПОНУДА БИЛА 

ОЦЕЊЕНА КАО ПРИХВАТЉИВА) 

 

  ПОНУЂАЧ мора да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама 

(обавезни услови за учешће) и додатне услове из конкурсне документације, а испуњеност 

истих доказује са документима која издају надлежни државни органи у складу са чл.77. 

ЗЈН и конкурсном документацијом. Уз понуду се обавезно доставља попуњен, потписан 

од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом образац за оцену испуњености 

услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације (уз Прилог 

бр. 4), заједно са достављањем доказа о испуњености наведених услова као и услова 

прописаних у члану  80. члану 81. (за подизвођаче, за групе понуђача који подносе 

заједничку понуду) Закона о јавним набавкама, и то: 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда;  

 

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

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

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

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) 

Доказ: 

 

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

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

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

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих.   

 



                                                                                 41 / 84 

 

 

Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 

3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) 

 

Доказ:  

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе  

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

 

4) Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  

(Решење министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - за понуђаче који су и 

произвођачи понуђених добара). 

 

Доказ: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде(надлежног 

министарства) 

 

4а 

-да је понуђач као привредни субјект уписан 

у централни регистар Министарства 

пољопривреде,шумрства и водопривреде 

(надлежног министарства) 

Испуњеност овог услова понуђач 

доказује Потврдом издатом од стране 

Министарства пољопривреде,шумарства 

и водопривреде (надлежног 

министарства) 

4б 

-да је понуђач  уписао објекат  у којем се 

обавља делатност у централни регистар 

Министарства пољопривреде,шумрства и 

водопривреде (надлежног министарства) 

Испуњеност овог услова понуђач 

доказује Потврдом издатом од стране 

Министарства пољопривреде,шумарства 

и водопривреде (надлежног 

министарства) 

 

 

5) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 

Доказ: 

Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 

Закона). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ст. 

2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1) Понуђач мора да располаже у моменту предаје понуде (у својини или закуп возила) 

следећим техничким капацитетима: 

 

а)   1 возило за допремање животних намирница у магацин наручиоца за испоруку    

       предмета набавке за ПАРТИЈЕ БР. 1,3,13,14. 

б)   1 возило са расхладним уређајем (са термокингом) за испоруку предмета     

       набавке за ПАРТИЈЕ БР. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

 Доказ –копија саобраћајне дозволе (очитана) за исте и ФОТОГРАФИЈА ВОЗИЛА  

 

2) Понуђач мора да располаже  следећим кадровским  капацитетимау моменту 

предаје понуде : 

 

а) За испуњеност услова за кадровски капацитет, понуђач мора код себе имати минимум 

2 радно ангажована лица (уговор о раду на одређено или неодређено време, уговор о 

привременим или повременим пословима или други основ ангажовања лица). 

  

Доказ: понуђач је дужан као доказ да приложи копије пријава запослених код 

надлежних државних институција (образац М –пријава запосленог код ПИО фонд, 

односно копије уговора за остала радно ангажована лица ).  

 

3)Понуђач је дужан да достави Уговор којим доказују да подлежу санитарно-

хигијенском надзору  са одговарајућом установом регистрованом за обављање тих 

делатности или записник о извршеном санитарном надзору не старији од годину дана 

од дана објаве позива за подношење понуда. 

 

Сходно чл. 79. ст. 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који је ступио на 

снагу 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију 

привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који 

испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН 

прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе 

ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА 
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НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме 

ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује 

испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

 

Понуђачи у предметној јавној набавци нису дужни да достављају доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа (извод из Агенције за привредне 

регисте као доказ регистрације понуђача). 

 

 ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА 

ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О: 

 

✓ Пореским обавезама - назив државног органа: Пореска управа (Министарство 

финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 

www.порескауправа.гов.рс.Посредством Пореске управе могу се добити исправне 

информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 

или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 

✓ Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне 

средине (Министарство Пољопривреде и заштите животне средине), адреса 

Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.мерз.гов.рс, адреса 

Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса 

Агенције: www.сепа.гов.рс; 

✓ Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд, 

интернет адреса: www.минрзс.гов.рс. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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                                                                                                                       Прилог бр. 4/а 

 

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1-5 Закона о јавним 

набавкама и додатних услова утврђених у конкурсној документацији 

 

ПОНУЂАЧИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА ИСТИ ПОПУНЕ, ОВЕРЕ ПЕЧАТОМ И 

ПОТПИШУ 

 

У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ИЛИ ПОНУДЕ СА 

ПОДИЗВОЂАЧИМА, ПРЕДМЕТНИ ОБРАЗАЦ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА КОПИРА И 

ИСТИ ДА БУДЕ ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАН ОД СТРАНЕ СВИХ 

ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА У ПРЕДМЕТНОЈ НАБАВЦИ (понуђач може доказе 

доставити у неовереним копијама). 

 

Захтевани  доказ за испуњеност 

услова(обавезних и додатних)  

Датум и место 

издавања  

Орган који је издао 

захтевани доказ 

1) Извод из  регистра надлежног органа (ова 

тачка односи се и на стране понуђаче) )-

извод из Агенције за привредне регистре, 

Привредног суда или другог надлежног 

органа који води регистар привредних 

субјеката); 

 

  

2) потврде надлежних органа (судова и 

МУП) да ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВ 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре  и исте 

не могу бити старије од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда  

                                                 

  

 

3) потврде надлежног пореског органа и 

организације за обавезно социјално 

осигурање или потврде надлежног органа 

да се понуђач налази у поступку 

приватизације (у случају да се исти налази у 

поступку приватизације) да је понуђач 

измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

  



                                                                                 45 / 84 

 

има седиште на њеној територији 

(1.потврда Пореске управе надлежне 

филијале понуђача и 2. потврда Управе 

јавних прихода Секретаријата за 

финансије о измирењу доспелих обавеза по 

основу изворних локалних јавних 

прихода и  исте не могу бити старије од 2 

(два) месеца пре отварања понуда . 

 

Решење Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 

 

  

 

Потврда издата од стране Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде 

(надлежног министарства) да је понуђач 

уписан као субјекат у исти 

  

 

Потврда издата од стране Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде 

(надлежног министарства) да је понуђач 

уписо објекат у исти 

  

КОПИЈА САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ 

(ОЧИТАНА)  

 

  

КОПИЈЕ ОБРАЗАЦА ЗА ПРИЈАВУ 

ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ 

АНГАЖОВАЊА ЛИЦА 

 

 

 

 

 

РОК ПЛАЋАЊА од дана пријема фактуре 

(мин. 30 дана од дана пријема фактуре , 

маx. 45 дана) 

 

  

Изјава понуђача да  поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да понуђач 

нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде, 

понуђачи су дужни да доставе изјаву о 
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испуњености предметног услова  

(прилог бр.11 конкурсне документације) 

Понуђач је дужан да достави Уговор којим 

доказују да подлежу санитарно-хигијенском 

надзору  са одговарајућом установом 

регистрованом за обављање тих делатности 

или записник о извршеном санитарном 

надзору не старији од годину дана од дана 

објаве позива за подношење понуда 
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Прилог бр. 5 

 

………………………………………………… 

(Назив понуђача и седиште) 

 

 

 

и 

 

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА  „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ” 

Адреса: ул. Цара Душана бр. 143, 11 080 Земун 

 

 

 

 

 

 

 

М О Д Е Л     У Г О В О Р А 

 

О ПРОДАЈИ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

 

 

(Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме је сагласан са садржином 

модела уговора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, фебруар 2018.године 
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__________________________________________( назив и седиште понуђача), кога заступа 

директор____________________________, матични број ______________________, 

ПИБ_______________, број пословног рачуна_______________, у даљем тексту:  

ПРОДАВАЦ) 

 

и  

 

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА  „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ” 

Адреса: ул. Цара Душана бр.143, 11 080 Земун,  

коју заступа директор Радмила Лабан, (у даљем тексту овог уговора: КУПАЦ) 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О ПРОДАЈИ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

 

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

1.1. Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 1- Хлеб 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без пдв 

1. Хлеб полубели 0,500 кг Ком 4000   

2. 

Ражани 0,500 кг ком 

    

100 

  

3. Славски колач  ком 2   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 2 – Бурек и пецива/смрзнуто 

са услугом уступања пећи,коморе,замрзивача без накнаде 
Редни 
број Назив производа Количина 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена 

Укупно 
без пдв 

1 Переце 120гр 1500 Комад   

2 Интегрални штапић 120гр 1500 Комад   

3 Троугао сир 120гр 1500 Комад   

4 Лисната ролница сир 120гр 1500 Комад   

5 Лисната ролница месо 120гр 1500 Комад   

6 Ролована виршла 150гр 1500 Комад   

7 Данска кифла интегрална 100гр 1500 Комад   

8 Данска кифла слана 120гр 1500 Комад   

9 Кифла еуро крем 120гр 1500 Комад   

10 Данска рол виршла 120гр 1500 Комад   
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11 Рол-пица 175гр 1500 Комад 
  

12 Шкољкапанцерота(сир,шунка,печурке)150гр 1500 Комад 
  

13 Лепеза фета кукурузна 140гр 1500 Комад 
  

14 Мрежица са пилетином 130гр 1500 Комад 
  

15 Мрежица кифла шунка качкаваљ 240гр 1500 Комад 
  

16 Мрежица кифла ајвар кулен 190гр 1500 Комад 
  

17 Данска ролница шунка-сир 130гр 1500 Комад   

    
  

18 Пуж сир 120гр 1500 Комад 
  

19 Кроасан шунка 120гр 1500 Комад 
  

20 Погачицва чварци 90гр 1500 Комад 
  

21 Потковица сир 300гр 1500 Комад 
  

22 Потковица месо 300гр 1500 Комад 
  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 3 - Брашно, тестенине и 

производи од брашна 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Брашно пшенично 1/1 Кг 350   

2 Брашно кукурузно 1/1 Кг 70   

3 Палента 1/1 Кг 100   

4 Гриз пшенични 1/1 Кг 30   

5 Презле  (пак.од 250 гр.) Кг 10   

6 

Макароне (пак. од 400 

гр.) Кг 120 

  

7 Шпагете(пак.од 500 гр.) Кг 120   

8 

Резанци за супу (фида) 

(пак.од 400 гр.) Кг 32 

  

9 

Коре за питу (тање) 

(пак.од 500 гр.) Кг 50 

  

10 Кекс мешани слатки Кг 120   

11 

Кекс мешани 

слани(крекер) Кг 20 

  

12 Обланде (паковање 4/1) Ком 30   

13 Кекс пти бер кг 20   
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14 

Интегралне тестенине 

(5 кг ) паковање 2 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 4- јаја 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Јаја класе А ком 

                     

10000 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 5-– Свеже месо (јунеће   

и свињско) 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Јунећи бут без коске прва 

категорија Кг 350 

  

2 

Свињски бут без кости прва 

категорија Кг 350 

  

3 Крменадле  Кг 50   

4 Млевено месо-мешано Кг 400   

5 Џигерица свињска кг 100   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 6 - Пилетина смрзнута          

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Пилећи батаци са 

карабатаком Кг 400 
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2 Бело месо без костију (филе) Кг 400   

3 Пилећа јетра кг 150   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 7- Сухомеснати производи     

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Виршле пилеће Кг 220   

2 Кобасице моравске(крањске) Кг 220   

3 Сланина барена Кг 220   

4 Сува ребра шпиц Кг 220   

5 Салама-посебна Кг 150   

6 

Паштета јетрена (конзерва 

100г) Ком 1000 

  

7 

Месни нарезак (конзерва 

100г) Ком 1000 

  

8 Пица шунка кг 100   

9 Стишњена шунка у цреву кг 100   

10 Чајна кобасица кг 100   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 8 -Риба 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Ослић филети Кг 300   

2 Сом филети Кг 350   

3 Сардине -конзерве 125 г Ком 600   

4 

Туњевина-комадићи 

(конзерва 170г) ком 600 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  
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Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 9- Млеко и млечне 

прерађевине 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Пастеризовано млеко 2,8% 

м.м. Л 1000 

  

2 Јогурт 2,8% м.м.-чаша  0,2 л Ком 10000   

3 

Екстра кисело млеко 6% 

м.м.чаша 0,2 л Ком 500 

  

4 Павлака 20% м.м.-чаша 0,2 л Ком 1200   

5 

Јогурт вива или 

„одговарајући“ (0,25л)-

флашица ком 100 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 10 -Сиреви 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Сир крављи-кришка 25%м.м. Кг 220   

2 Сир-качкаваљ 45%м.м. Кг 150   

3 Сир за мазање-крем сир 100 г Ком 900   

4 

Топљени сир-“зденка“ или 

„одговарајући (6/1)  

 

Котур 600 

  

5 Сир ситан (сремачки) Кг 100   

6 Сир фета  кг 120   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 11- Смрзнуто поврће и воће 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 
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1 Боранија КГ 200   

2 Грашак КГ 200   

3 Спанаћ КГ 120   

4 Ђувеч КГ 100   

5 

Смрзнуто мешано поврће за 

чорбу КГ 60 

  

6 

Смрзнуто мешано поврће за 

руску салату КГ 40 

  

7 Смрзнуте паприке-бабуре КГ 200   

8 Кукуруз шећерац КГ 50   

9 Вишње смрзнуте КГ 50   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 12- Воће и поврће (свеже) 

сезонско 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Сезонско свеже воће прве 

класе     

  

               

* Јабуке-жути делишес 

                        

Кг 200  

 

               

* Јабуке-ајдаре 

                        

Кг 200  

 

               

* Крушке 

                        

Кг 150  

 

               

* Банане  

                        

Кг 700  

 

               

* Грожђе 

                        

Кг 250  

 

               

* Поморанџе 

                        

Кг 200  

 

               

* Мандарине  

                        

Кг 200  

 

               

* Лимун 

                        

Кг 120  

 

               

* Јагоде 

                        

Кг 100  

 

               

* Трешње 

                        

Кг 100  
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* Брескве 

                        

Кг 80  

 

               

* Кајсије 

                        

Кг 80  

 

               

* Лубенице 

                        

Кг 80  

 

               

* Диње 

                        

Кг 80  

 

2 Свеже поврће прве класе:       

               

* Кромпир 

                        

Кг 2000  

 

               

* Купус свеж 

                        

Кг 800  

 

               

* Карфиол 

                        

Кг 100  

 

               

* Кељ 

                        

Кг 100  

 

               

* Лук црни 

                        

Кг 500  

 

               

* Млади лук црни (веза) 

                       

Комад 100  

 

               

* Празилук  

                        

Кг 30  

 

               

* Лук бели 

                        

Кг 40  

 

               

* Паприка-бабура 

                        

Кг 150  

 

               

* Паприка-црвена 

                        

Кг 200  

 

               

* Шаргарепа 

                        

Кг 150  

 

               

* Блитва лист (веза) 

                       

Комад 50  

 

               

* Зелен веза 

                        

Кг 100  

 

               

* Тиквице 

                        

Кг 80  

 

               

* Парадајз 

                        

Кг 350  

 

               

* Краставац 

                        

Кг 100  

 

               

* Плави патлиџан  

                        

Кг 30  

 

               

* Мирођија  

                        

Кг 5  
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* Печурке-шампињони 

                        

Кг 50  

 

               

* Зелена салата  

                       

Комад 200  

 

               

* Першун-лист (веза) 

                        

Комад 100  

 

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 13- Конзервисано поврће 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

     1 Кисела паприка 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

               

2 Кисели краставац 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

               

3 Парадајз пире 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

               

4 Ајвар 4,2/1 

                        

Конзерва 10  

 

               

5 Цвекла 4,2/1 

                        

Конзерва 20  

 

               

6 Мешана салата 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

 

Продавац се обавезује да испоручи купцу добра из партије 14-Колонијална роба 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно 

без пдв 

1 Уље јестиво 1/1  Л 850   

2 Сирће алкохолно 1/1 Л 70   

3 шећер(кристал бели)1/1 Кг 350   

4 Со кухињска 1/1 Кг 60   



                                                                                 56 / 84 

 

5 

Вегета или зачин 

„Ц“(пак.од 250 гр.) Ком 200  

 

6 

Бибер млевени(кесице 

10 гр.) Ком 500  

 

7 

Алева паприка слатка 

(пак.50 гр.) Ком 50  

 

8 

Прашак за пециво 

(кесице 10г) Ком 1000  

 

9 

Ванилин шећер (кесице 

10г) Ком 500  

 

10 Цимет (кесице 10г) Ком 500   

11 

Квасац суви 0,5/1 

(пак.од 0,5 кг) Ком 8  

 

12 Концентрат за супу 1/1  Ком 20   

13 

Мармелада мешана 700 

гр. Ком 80  

 

14 Еурокрем 900 гр Ком 200   

15 Маргарин дијет 250 гр Ком 300   

16 

Маргарин за мешење 

250 гр Ком 100  

 

17 Мед 0,5 кг Ком 50   

18 

Маст домаћа свињска 

1/1 Ком 60  

 

19 Сенф (канта) 1/1 Ком 30   

20 Какао прах 100 гр Ком 100   

21 Сок сируп 1/1 Л 100   

22 

Чај-кесице, 

нана+шипак+камилица Кутијица 450  

 

23 Пудинг 1/1 Кг 30   

24 Шлаг 1/1 Кг 30   

25 Кафа млевена 200 гр. Кг 70   

26 Чоколада за кување Кг 30   

27 Пиринач 1/1 Кг 200   

28 Шећер у праху 100 гр. Ком 100   

29 

Ловоров лист у кесици 

(10г) Комада 150  

 

30 

Пасуљ бели 

градиштанац Кг 150  

 

31 Пасуљ жути Кг 100   

32 

Лимунска киселина 

(кесица 10г) Комада 200  

 

33 Оригано (кесица 12 гр.) Ком 500   

34 

Кикирики пржен и 

очишћен Кг 5  
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35 Маслине тегла-1/1 Комада 30   

36 Рен теглице Комада 30   

37 Сусам у ринфузу Кг 5   

38 Кечап благи 1/1 Л 100   

39 Љута туцана паприка Кг 2   

40 Рузмарин кесице (10г) Комада 100   

41 Мајонез 1/1 Кг 60   

42 Мусли дијет  (5кг) Пак 2   

43 

Ораси очишћени 

(језгра)-5кг Пак 2  

 

44 Мак -5кг Пак 1   

45 Суво грожђе-5кг Пак 1   

46 Интегрални пиринач-5кг Пак 1   

47 Калијумова со-5кг Пак 1   

48 Ражане пахуљице Кг 5   

49 Овсене пахуљице Кг 5   

50 Јечмене пахуљице  Кг 5   

51 Кукурузне пахуљице Кг 5   

52 Минерална вода  Л 200   

53 

Воћни сок негазирани 

(ђус) Л 100  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Словима са пдв: _____________________________________________________ 

 

Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА број ____ од  __________. године, код 

Купца заведена под бројем __________од____________.године, која је достављена по 

основу објављеног позива за подношење понуда и конкурсне документације и прихваћена 

од стране стручне комисије КУПЦА. 

 

2. ЦЕНА 

2.1.Уговорне стране су сагласне да су  цене  фиксне тј. не могу се мењати у периоду 

важења уговора . ПДВ се исказује посебно. 

 

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

3.1. КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши ____________________дана 

од дана сваке појединачне испоруке. 

3.2.Продавац је дужан да у фактури наведени број и датум уговора на који се предметна 

фактура односи што представља правни основ за плаћање. 

3.3 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години а по основу 

Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину 
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прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, 

захтевају плаћање у више година ("Сл.гласник РС" бр.21/2014). 

 

4. РОК ИСПОРУКЕ 

4.1. Добра која су предмет овог Уговора испоручују се на паритету Ф-цо магацин купца. 

 

4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоруку  добара из члана 1. овог уговора изврши у року 

____________________од пријема поруџбине.  

  

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да приликом  потписивања овог Уговора  достави КУПЦУ  

меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне 

вредности за сваку понуђену партију без пдв. 

5.2. У случају  три узастопне рекламације у једном месецу  купац има  право да уновчи 

финансијску гаранцију за добро извршење посла дату приликом потписивања  уговора.  

 

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ 

 

6.1. Квалитет добара која су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати 

1. важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара. 

 

6.2. КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које 

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

узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији 

ради анализе. 

 

6.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од 

уговореног квалитета добара, трошкови анализе падају на терет ПРОДАВЦА. 

 

6.4. Квантитативни пријем добара врши се приликом пријема у магацину Купца у 

присуству представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на 

испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Купцу у року од 

24 (двадесетчетири) часа. 

 

6.5. Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, 

ПРОДАВАЦ је у обавези да је замени исправном у року од 24 часа а наручилац има право 

да реализује средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да продавац у 

наведеном року не изврши замену рекламиране робе. 

 

6.6.  Уколико ПРОДАВАЦ не изврши испоруку добара по достављеном захтеву за 

испоруку или не изврши замену добара у року из тачке 6.5. купац задржава право на 

реализацију достављеног средства обезбеђења  и право на једнострани раскид уговора. 
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6.7.Уговорне стране су сагласне да по основу чл.115.став 1. ЗЈН закључе анекс уговора без 

спровођења поступка јавне набавке којим ће повећати обим предмета набавке до 5 % од 

укупне вредности првобитно закљученог уговора у случају да поступак јавне набавке за 

наредну годину не буде благовремено окончан. 

 

7. ВИША СИЛА 

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 

силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 

(двадесетчетири) часа. 

 

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 

експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом 

утврђени као виша сила. 

 

         8. РАСКИД УГОВОРА 

 

8.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране 

може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила. 

 

8.2. Уколико је до раскида овог уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга 

уговорна страна има право на накнаду штете и измакле добити по опшим правилима 

облигационог права. 

 

8.3. Раскид Уговора се захтева писменим путем. 

 

9. СПОРОВИ 

 

9.1. УГОВОРЕНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору 

решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност  

Привредног  суда у Београду. 

 

10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

 

10.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе УГОВОРНЕ 

СТРАНЕ који је дат у писаном облику. 

 

 

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

 

11.1 Уговор се закључује на период од годину дана од дана ступања истог на снагу, 

односно  до реализације уговорених количина. 

11.2. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране, уз 

истовремено достављање финансијске гаранције. 
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12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

12.1. За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

12.2. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих 

се свакој уговорној страни уручују по 2 (два) примерка. 

 

12.3. Саставни део овог Уговора су и његови прилози како следи: 

 

          

Прилог бр. 1 - Понуда бр. ____од_______2018. год. код купца заведена под бројем   

_______од____________.године 

          

Прилог бр.2  -  Финансијска гаранција 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

Продавац:                                                                 Купац: 

                                                             ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА    

                                                                     “ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”                                             

                                                                  

 

  Директор                                                                       Директор                                                                                                    

 

 ________________________                                        Радмила Лабан                                                                         

                                                                      

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 61 / 84 

 

Прилог 6 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
ПАРТИЈА I                              ХЛЕБ 

  Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Хлеб полубели 0,500 кг 4000 Комад 

2 Ражани 0,500 100 Комад 

3 Славски колач - 2кг 2 Комад 

    

 
 ПАРТИЈА II БУРЕК И ПЕЦИВА (СМРЗНУТО) 

 Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Переце 120гр 1500 Комад 

2 Интегрални штапић 120гр 1500 Комад 

3 Троугао сир 120гр 1500 Комад 

4 Лисната ролница сир 120гр 1500 Комад 

5 Лисната ролница месо 120гр 1500 Комад 

6 Ролована виршла 150гр 1500 Комад 

7 Данска кифла интегрална 100гр 1500 Комад 

8 Данска кифла слана 120гр 1500 Комад 

9 Кифла еуро крем 120гр 1500 Комад 

10 Данска рол виршла 120гр 1500 Комад 

11 Рол-пица 175гр 1500 Комад 

12 Шкољкапанцерота(сир,шунка,печурке)150гр 1500 Комад 

13 Лепеза фета кукурузна 140гр 1500 Комад 

14 Мрежица са пилетином 130гр 1500 Комад 

15 Мрежица кифла шунка качкаваљ 240гр 1500 Комад 

16 Мрежица кифла ајвар кулен 190гр 1500 Комад 

17 Данска ролница шунка-сир 130гр 1500 Комад 

    
18 Пуж сир 120гр 1500 Комад 

19 Кроасан шунка 120гр 1500 Комад 

20 Погачицва чварци 90гр 1500 Комад 

21 Потковица сир 300гр 1500 Комад 

22 Потковица месо 300гр 1500 Комад 
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ПАРТИЈА III БРАШНО,ТЕСТЕНИНЕ И ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА 

Редни 
број Назив производа Количина  Јединица мере 

1 Брашно пшенично 1/1 (пак.од 1кг) 350 Кг 

2  Брашно кукурузно 1/1 (пак.од 1кг) 70 Кг 

3  Палента 1/1 (пак.од 1кг) 100 Кг 

4 Гриз пшенични 1/1 (пак.од 1кг) 30 Кг 

5 Презле (пак.од 250гр) 10 Кг 

6 Макароне (пак.ог 400гр) 120 Кг 

7 Шпагете (пак.од 500гр) 120 Кг 

8 Резанци за супу(фида) (пак.од 400гр) 32 Кг 

9 Коре за питу(тање) (пак.од 500гр) 50 Кг 

10 Кекс мешани слатки 120 Кг 

11 Кекс мешани слани(крекер) 20 Кг 

12 Обланде (паковање 4/1) 30 Ком 

13 Кекс пти бер 20 Кг 

14 Интегралне тестенине (5 кг ) 2 Паковање 

    

 
ПАРТИЈА IV                              ЈАЈА 

  Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Јаја класе А 10000 Комад 

    

 
ПАРТИЈА V  СВЕЖЕ МЕСО ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО 

 Редни 
број Назив производа Количина  Јединица мере 

1 Јунећи бут без коске И категорија 350 Кг 

2 Свињски бут без кости И категорија 350 Кг 

3 Крменадле  50 Кг 

4 Млевено месо-мешано 400 Кг 

5 Дзигерица свињска 100 Кг 

    

 
ПАРТИЈА VI    ПИЛЕТИНА СМРЗНУТА          

 Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Пилећи батаци са карабатаком 400 Кг 

2 Бело месо без костију (филе) 400 Кг 

3 Пилећа јетра 150 Кг 
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ПАРТИЈА VII СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ 

Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Виршле пилеће 220 Кг 

2 Пица-шунка 100 Кг 

3 Стишњена шунка у цреву 100 Кг 

4 Кобасице моравске (крањске)  220 Кг 

5 Сланина барена   220 Кг 

6 Сува ребра шпиц   220 Кг 

7 
Салама – посебна 100 
         150 Кг 

8 Чајна кобасица          100 Кг 

9 Паштета јетрена (конзерва 100г) 1000 Комад 

10 Месни нарезак (конзерва 100г) 1000 Комад 

    

 
ПАРТИЈА VIII                        РИБА 

  Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Ослић филети 300 Кг 

2 Сом филети 350 Кг 

3 Сардине -конзерве 125 г 600 Комад 

4 Туњевина-комади(конзерва 170гр) 600 Комад 

    

    

    

    

 
ПАРТИЈА IX  МЛЕКО И МЛЕЧНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

 Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Пастеризовано млеко 2,8% м.м. 1000 Л 

2 Јогурт 2,8% м.м.-чаша  0,2 л 10000 Комад 

3 Екстра кисело млеко 6% м.м.чаша 0,2 л 500 Комад 

4 Павлака 20% м.м.-чаша 0,2 л 1200 Комад 

5 Јогурт вива (0,25л)-флашица  100 Комад 

    

 
ПАРТИЈА X                            СИРЕВИ 

  Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Сир крављи-кришка 25%м.м. 220 Кг 

2 Сир-качкаваљ 45%м.м. 150 Кг 



                                                                                 64 / 84 

 

3 Сир за мазање-крем сир 100 г 900 Комад 

4 Топљени сир-“зденка“ (кутија 6 комада)  600 Котур 

5 Сир ситан (сремацки) 100 Кг 

6 Сир фета  120 Кг 

    

 
ПАРТИЈА XI СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ 

 Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Боранија 200 Кг 

2 Грашак 200 Кг 

3 Спанаћ 120 Кг 

4 Ђувеч 100 Кг 

5 Смрзнуто мешано поврће за чорбу 60 Кг 

6 Смрзнуто мешано поврће за руску салату 40 Кг 

7 Смрзнуте паприке-бабуре 200 Кг 

8 Кукуруз шећерац 50 Кг 

9 Вишње смрзнуте 50 Кг 

    

 
ПАРТИЈА XII  ВОЋЕ И ПОВРЋЕ-СВЕЖЕ И КОНЗЕРВИСАНО 

Редни 
број Назив производа Количина Јединица мере 

1 Сезонско свеже воће И класе     

               
* Јабуке-жути делишес 200 Кг 

               
* Јабуке-ајдаре 200 Кг 

               
* Крушке 150 Кг 

               
* Банане  700 Кг 

               
* Грожђе 250 Кг 

               
* Поморандзе 200 Кг 

               
* Мандарине  200 Кг 

               
* Лимун 120 Кг 

               
* Јагоде 100 Кг 

               
* Трешње 100 Кг 

               
* Брескве 80 Кг 

               
* Кајсије 80 Кг 

               Лубенице 80 Кг 
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* 

               
* Диње 80 Кг 

2 Свеже поврће И класе:     

               
* Кромпир 2000 Кг 

               
* Купус свеж 800 Кг 

               
* Карфиол 100 Кг 

               
* Кељ 100 Кг 

               
* Лук црни 500 Кг 

               
* Млади лук црни (веза) 100 Комада 

               
* Празилук  30 Кг 

               
* Лук бели 40 Кг 

               
* Паприка-бабура 150 Кг 

               
* Паприка-црвена 200 Кг 

               
* Шаргарепа 150 Кг 

               
* Блитва лист (веза) 50 Комада 

               
* Зелен веза 100 Кг 

               
* Тиквице 80 Кг 

               
* Парадајз 350 Кг 

               
* Краставац 100 Кг 

               
* Плави патлидзан  30 Кг 

               
* Миродјија  5 Кг 

               
* Печурке-шампињони 50 Кг 

               
* Зелена салата  200 Комада 

               
* Першун-лист (веза) 100 Комада 

 
ПАРТИЈА XIII КОНЗЕРВИСАНО ПОВРЋЕ  

   Редни  
     број                                                                           Назив производа     Количина Јед. мере 

1 Кисела паприка 4,2/1  40 Конзерва 

2 Кисели краставац 4,2/1 40 Конзерва 
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3 Парадајз пире 4,2/1 40 Конзерва 

4 Ајвар 4,2/1 10 Конзерва 

5 Цвекла 4,2/1 20 Конзерва 

6 Мешана салата 4,2/1 40 Конзерва 

 
ПАРТИЈА XIV КОЛОНИЈАЛНА РОБА 

  Редни 
број Назив производа Количина Јед. мере 

1 Уље јестиво 1/1 (пак.од 1Л) 850 Комада 

2 Сирће алкохолно 1/1 (пак.од 1Л) 70 Комада 

3 Шећер(кристал бели) 1/1 (пак.од 1кг) 350 Комада 

4 Со кухињска 1/1 (пак.од 1кг) 60 Комада 

5 Вегета или зачин "Ц" (пак.од 250гр) 200 Комада 

6 Бибер млевени (кесице 10гр) 500 Комада 

7 Алева паприка слатка (пак.50гр) 50 Комада 

8 Прашак за пециво (кесице 10г) 1000 Комада 

9 Ванилин шећер (кесице 10г) 500 Комада 

10 Цимет (кесице 10г) 500 Комада 

11 Квасац суви 0,5/1 (пак.од 0,5кг)   8 Комада 

12 Концетрат за супу 1/1 (пак.од 1кг) 20 Комада 

13 Мармелада мешана 700гр 80 Комада 

14 Еурокрем 900гр 200 Комада 

15 Маргарин дијет 250гр 300 Комада 

16 Маргарин за мешење 250гр 100 Комада 

17 Мед 0,5кг 50 Комада 

18 Маст домаћа свињска 1/1 (пак.од 1кг) 60 Комада 

19 Сенф (канта) 1/1 30 Комада 

20 Какао прах 100гр 100 Комада 

21 Сок сируп 1/1 100 Л 

22 Чај-кесице, нана+шипак+камилица 450 Кутијица 

23 Пудинг 1/1 (пак.од 1кг) 30 Кг 

24 Шлаг 1/1 (пак.од 1кг) 30 Кг 

25 Кафа млевена 200гр 70 Кг 

26 Чоколада за кување 30 Кг 

27 Пиринач 1/1 200 Кг 

28 Шећер у праху 100гр 100 Комада 

29 Ловоров лист у кесици (10г) 150 Комада 

30 Пасуљ бели градиштранац 150 Кг 

31 Пасуљ жути 100 Кг 

31 Лимунска киселина (кесица 10г) 200 Комада 
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32 Оригано (кесица 12г) 500 Комада 

33 Кикирики пржен и очишћен 5 Кг 

34 Маслине тегла-1/1 30 Комада 

35 Рен теглице 30 Комада 

36 Сусам у ринфузу 5 Кг 

37 Кечап благи 1/1 100 Л 

38 Љута туцана паприка 2 Кг 

39 Рузмарин кесице (10г) 100 Комада 

40 Мајонез 1/1 60 Кг 

41 Мусли дијет  (5кг) 2 Пак 

42 Ораси очишћени (језгра)-5кг 2 Пак 

43 Мак -5кг 1 Пак 

44 Суво грожђе-5кг 1 Пак 

45 Интегрални пиринач-5кг 1 Пак 

46 Калијумова со-5кг 1 Пак 

47 Ражане пахуљице 5 Кг 

48 Овсене пахуљице 5 Кг 

49 Јечмене пахуљице  5 Кг 

50 Кукурузне пахуљице 5 Кг 

51 Минерална вода  200 Л 

52 Воћни сок негазирани (ђус) 100 Л 

Обавезне технички захтеви наручиоца за све партије: 

• Понуђач је дужан да достави Уговор којим доказују да подлежу санитарно-

хигијенском надзору  са одговарајућом установом регистрованом за обављање тих 

делатности У ОКВИРУ ДОСТАВЉЕНЕ ПОНУДЕ 

• Да доставе декларације понуђених артикала –ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА 

• Понуђач је дужан да за све врсте  меса и месних прерађевина достави наручиоцу 

ветеринарски налаз о здравственој исправности производа уз сваку испоруку -

ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

• За робу из увоза обавезно је доставити царинску декларацију уз потврду о 

здраственој исправности -ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

• Да доставе атесте о исправности понуђених ставки (микробиолошке анализе)  - 

ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Додатни услови који морају бити испуњени приликом испоруке свежих јаја: 

• Да доставе атесте о исправности понуђених ставки микробиолошке анализе -  

ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

• Понуђач је дужан да за понуђени производ достави наручиоцу микробиолошки 

налаз (мишљење) уз сваку испоруку јаја - ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

• Понуђач је дужан да за понуђени производ достави доказ о ветеринарској контроли 

са печатом на кутији уз сваку испоруку - ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 



                                                                                 68 / 84 

 

                                                                                                                   Прилог 7 

 

Предмет: ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА 

 

 

На основу члана 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени 

гласник Републике Србије” бр. 86/15) као ПОНУЂАЧ по позиву наручиоца за  

набавку__________________________________________________________, коју је 

НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку по партијама 

 

1.приликом предаје понуда  доставићемо НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којима се 

обезбеђује озбиљност понуде  и то: 

 

1.регистровану меницу  којом гарантује озбиљност понуде у износу од 10 % од 

вредности сваке понуђене партије без урачунатог износа пдв   

 

 

2.приликом потписивања Уговора, доставићемо НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију 

којима се обезбедјује испуњење уговорених обавеза, и то: 

 

1.регистровану меницу  којом обезбеђује добро извршење посла у износу од 10 % од 

вредности сваке уговорене партије  без урачунатог износа пдв-а. 

 

 

Уз захтеване менице и менична овлашћења, понуђач је у обавези да достави и копију 

картона депонованих потписа овшлашћених лица. 

 

 

Београд, ..................... 2018. године 

 

 

 

                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                 _______________________________ 
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                                                                                                            Прилог  бр. 8 

 

Назив понуђача................................................. 

Адреса................................................................ 

Шифра делатности.................................................. 

Матични број...................................................... 

ПИБ..................................................................  

Телефон.........................фаx................................ 

Број пословног рачуна...................................... 

Лице за контакт............................................... 

Датум…………………………………………. 

 

Образац структуре цене  

 

Понуђач: 

 

 

Партија 1 –хлеб 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без пдв 

1. Хлеб полубели 0,500 кг Ком 4000   

2. 

Ражани 0,500 кг ком 

    

100 

  

3. Славски колач  ком 2   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 

Партија 2 -  БУРЕК И ПЕЦИВА /смрзнуто/ са услугом уступања пећи, 

коморе,замрзивача нез накнаде   

 
Редни 
број Назив производа Количина 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена 

Укупно 
без пдв 

1 Переце 120гр 1500 Комад   

2 Интегрални штапић 120гр 1500 Комад   

3 Троугао сир 120гр 1500 Комад   

4 Лисната ролница сир 120гр 1500 Комад   

5 Лисната ролница месо 120гр 1500 Комад   

6 Ролована виршла 150гр 1500 Комад   

7 Данска кифла интегрална 100гр 1500 Комад   

8 Данска кифла слана 120гр 1500 Комад   
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9 Кифла еуро крем 120гр 1500 Комад   

10 Данска рол виршла 120гр 1500 Комад   

11 Рол-пица 175гр 1500 Комад 
  

12 Шкољкапанцерота(сир,шунка,печурке)150гр 1500 Комад 
  

13 Лепеза фета кукурузна 140гр 1500 Комад 
  

14 Мрежица са пилетином 130гр 1500 Комад 
  

15 Мрежица кифла шунка качкаваљ 240гр 1500 Комад 
  

16 Мрежица кифла ајвар кулен 190гр 1500 Комад 
  

17 Данска ролница шунка-сир 130гр 1500 Комад   

    
  

18 Пуж сир 120гр 1500 Комад 
  

19 Кроасан шунка 120гр 1500 Комад 
  

20 Погачицва чварци 90гр 1500 Комад 
  

21 Потковица сир 300гр 1500 Комад 
  

22 Потковица месо 300гр 1500 Комад 
  

 

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

  

Партија 3 - БРАШНО,ТЕСТЕНИНЕ И ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Брашно пшенично 1/1 Кг 350   

2 Брашно кукурузно 1/1 Кг 70   

3 Палента 1/1 Кг 100   

4 Гриз пшенични 1/1 Кг 30   

5 Презле  (пак.од 250 гр.) Кг 10   

6 

Макароне (пак. од 400 

гр.) Кг 120 

  

7 Шпагете(пак.од 500 гр.) Кг 120   

8 

Резанци за супу (фида) 

(пак.од 400 гр.) Кг 32 

  

9 

Коре за питу (тање) 

(пак.од 500 гр.) Кг 50 

  

10 Кекс мешани слатки Кг 120   

11 

Кекс мешани 

слани(крекер) Кг 20 
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12 Обланде (паковање 4/1) Ком 30   

13 Кекс пти бер кг 20   

14 

Интегралне тестенине 

(5 кг ) паковање 2 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Партија 4- јаја 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Јаја класе А ком 

                     

10000 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Партија 5 – СВЕЖЕ МЕСО ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Јунећи бут без коске прва 

категорија Кг 350 

  

2 

Свињски бут без кости прва 

категорија Кг 350 

  

3 Крменадле  Кг 50   

4 Млевено месо-мешано Кг 400   

5 Џигерица свињска кг 100   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Партија 6 – ПИЛЕТИНА СМРЗНУТА          

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Пилећи батаци са 

карабатаком Кг 400 

  

2 Бело месо без костију (филе) Кг 400   

3 Пилећа јетра кг 150   
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Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Партија 7 – СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Виршле пилеће Кг 220   

2 Кобасице моравске(крањске) Кг 220   

3 Сланина барена Кг 220   

4 Сува ребра шпиц Кг 220   

5 Салама-посебна Кг 150   

6 

Паштета јетрена (конзерва 

100г) Ком 1000 

  

7 

Месни нарезак (конзерва 

100г) Ком 1000 

  

8 Пица шунка кг 100   

9 Стишњена шунка у цреву кг 100   

10 Чајна кобасица кг 100   

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

  

Партија 8 – риба 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Ослић филети Кг 300   

2 Сом филети Кг 350   

3 Сардине -конзерве 125 г Ком 600   

4 

Туњевина-комадићи 

(конзерва 170г) ком 600 

  

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 Партија 9 – МЛЕКО И МЛЕЧНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Пастеризовано млеко 2,8% Л 1000   
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м.м. 

2 Јогурт 2,8% м.м.-чаша  0,2 л Ком 10000   

3 

Екстра кисело млеко 6% 

м.м.чаша 0,2 л Ком 500 

  

4 Павлака 20% м.м.-чаша 0,2 л Ком 1200   

5 

Јогурт вива или 

„одговарајући“ (0,25л)-

флашица ком 100 

  

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Партија 10 – СИРЕВИ 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Сир крављи-кришка 25%м.м. Кг 220   

2 Сир-качкаваљ 45%м.м. Кг 150   

3 Сир за мазање-крем сир 100 г Ком 900   

4 

Топљени сир-“зденка“ или 

„одговарајући (6/1)  

 

Котур 600 

  

5 Сир ситан (сремачки) Кг 100   

6 Сир фета  кг 120   

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

  

 

Партија 11 – СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 Боранија КГ 200   

2 Грашак КГ 200   

3 Спанаћ КГ 120   

4 Ђувеч КГ 100   

5 

Смрзнуто мешано поврће за 

чорбу КГ 60 

  

6 

Смрзнуто мешано поврће за 

руску салату КГ 40 

  

7 Смрзнуте паприке-бабуре КГ 200   

8 Кукуруз шећерац КГ 50   

9 Вишње смрзнуте КГ 50   
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Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Партија 12 – ВОЋЕ И ПОВРЋЕ-СВЕЖЕ СЕЗОНСКО 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

1 

Сезонско свеже воће прве 

класе     

  

               

* Јабуке-жути делишес 

                        

Кг 200  

 

               

* Јабуке-ајдаре 

                        

Кг 200  

 

               

* Крушке 

                        

Кг 150  

 

               

* Банане  

                        

Кг 700  

 

               

* Грожђе 

                        

Кг 250  

 

               

* Поморанџе 

                        

Кг 200  

 

               

* Мандарине  

                        

Кг 200  

 

               

* Лимун 

                        

Кг 120  

 

               

* Јагоде 

                        

Кг 100  

 

               

* Трешње 

                        

Кг 100  

 

               

* Брескве 

                        

Кг 80  

 

               

* Кајсије 

                        

Кг 80  

 

               

* Лубенице 

                        

Кг 80  

 

               

* Диње 

                        

Кг 80  

 

2 Свеже поврће прве класе:       

               

* Кромпир 

                        

Кг 2000  

 

               

* Купус свеж 

                        

Кг 800  

 

               

* Карфиол 

                        

Кг 100  
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* Кељ 

                        

Кг 100  

 

               

* Лук црни 

                        

Кг 500  

 

               

* Млади лук црни (веза) 

                       

Комад 100  

 

               

* Празилук  

                        

Кг 30  

 

               

* Лук бели 

                        

Кг 40  

 

               

* Паприка-бабура 

                        

Кг 150  

 

               

* Паприка-црвена 

                        

Кг 200  

 

               

* Шаргарепа 

                        

Кг 150  

 

               

* Блитва лист (веза) 

                       

Комад 50  

 

               

* Зелен веза 

                        

Кг 100  

 

               

* Тиквице 

                        

Кг 80  

 

               

* Парадајз 

                        

Кг 350  

 

               

* Краставац 

                        

Кг 100  

 

               

* Плави патлиџан  

                        

Кг 30  

 

               

* Мирођија  

                        

Кг 5  

 

               

* Печурке-шампињони 

                        

Кг 50  

 

               

* Зелена салата  

                       

Комад 200  

 

               

* Першун-лист (веза) 

                        

Комад 100  

 

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  
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Партија 13 – КОНЗЕРВИСАНО ПОВРЋЕ 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно без 

пдв 

     1 Кисела паприка 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

               

2 Кисели краставац 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

               

3 Парадајз пире 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

               

4 Ајвар 4,2/1 

                        

Конзерва 10  

 

               

5 Цвекла 4,2/1 

                        

Конзерва 20  

 

               

6 Мешана салата 4,2/1 

                        

Конзерва 40  

 

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Партија 14 – КОЛОНИЈАЛНА РОБА 

 

Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

 мере 

Кол. Јединична 

цена  

Укупно 

без пдв 

1 Уље јестиво 1/1  Л 850   

2 Сирће алкохолно 1/1 Л 70   

3 шећер(кристал бели)1/1 Кг 350   

4 Со кухињска 1/1 Кг 60   

5 

Вегета или зачин 

„Ц“(пак.од 250 гр.) Ком 200  

 

6 

Бибер млевени(кесице 

10 гр.) Ком 500  

 

7 

Алева паприка слатка 

(пак.50 гр.) Ком 50  

 

8 

Прашак за пециво 

(кесице 10г) Ком 1000  

 

9 

Ванилин шећер (кесице 

10г) Ком 500  

 

10 Цимет (кесице 10г) Ком 500   

11 

Квасац суви 0,5/1 

(пак.од 0,5 кг) Ком 8  

 

12 Концентрат за супу 1/1  Ком 20   

13 Мармелада мешана 700 Ком 80   
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гр. 

14 Еурокрем 900 гр Ком 200   

15 Маргарин дијет 250 гр Ком 300   

16 

Маргарин за мешење 

250 гр Ком 100  

 

17 Мед 0,5 кг Ком 50   

18 

Маст домаћа свињска 

1/1 Ком 60  

 

19 Сенф (канта) 1/1 Ком 30   

20 Какао прах 100 гр Ком 100   

21 Сок сируп 1/1 Л 100   

22 

Чај-кесице, 

нана+шипак+камилица Кутијица 450  

 

23 Пудинг 1/1 Кг 30   

24 Шлаг 1/1 Кг 30   

25 Кафа млевена 200 гр. Кг 70   

26 Чоколада за кување Кг 30   

27 Пиринач 1/1 Кг 200   

28 Шећер у праху 100 гр. Ком 100   

29 

Ловоров лист у кесици 

(10г) Комада 150  

 

30 

Пасуљ бели 

градиштанац Кг 150  

 

31 Пасуљ жути Кг 100   

32 

Лимунска киселина 

(кесица 10г) Комада 200  

 

33 Оригано (кесица 12 гр.) Ком 500   

34 

Кикирики пржен и 

очишћен Кг 5  

 

35 Маслине тегла-1/1 Комада 30   

36 Рен теглице Комада 30   

37 Сусам у ринфузу Кг 5   

38 Кечап благи 1/1 Л 100   

39 Љута туцана паприка Кг 2   

40 Рузмарин кесице (10г) Комада 100   

41 Мајонез 1/1 Кг 60   

42 Мусли дијет  (5кг) Пак 2   

43 

Ораси очишћени 

(језгра)-5кг Пак 2  

 

44 Мак -5кг Пак 1   

45 Суво грожђе-5кг Пак 1   

46 Интегрални пиринач-5кг Пак 1   

47 Калијумова со-5кг Пак 1   

48 Ражане пахуљице Кг 5   
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49 Овсене пахуљице Кг 5   

50 Јечмене пахуљице  Кг 5   

51 Кукурузне пахуљице Кг 5   

52 Минерална вода  Л 200   

53 

Воћни сок негазирани 

(ђус) Л 100  

 

 

Основица за ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

Понуђачи су дужни да у склопу обрасца структуре цена посебно искажу трошкове који 

чине укупну цену у облику проценталног учешћа, а за следеће врсте трошкова: 

 

1.трошкови рада ___________ % 

2.трошкови материјала _______% 

3.трошкови енергије _________% 

4.трошкови транспорта ________%. 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог  бр. 8а 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Понуђачии су обавезни да попуне предметни образац битним елементима и то : 

1.Пун назив понуђача 

2.Адресу 

3.Број телефона /телефаxа, име и презиме лица за контакт 

4.Број пословног рачуна и назив банке чији је понуђач депонент 

5.Порески идентификациони број понуђача 

6.Датум издавања структуре цене 

7.Цену добара који су предмет набавке 

8.Износ основице 

9.Износ ПДВ (обрачунат на основицу) И УКУПНУ ВРЕДНОСТ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ 

ПАРТИЈЕ 

 

Уз образац структуре цене доставити и потврду о евиденције за ПДВ. 
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                                                                                                             Прилог  бр. 9 

 

 Образац трошкова припреме понуде 

 

 

Назив понуђача................................................. 

Адреса................................................................ 

Шифра делатности.............................................. 

Матични број...................................................... 

ПИБ:....................................................................  

Телефон.........................фаx................................ 

Лице за контакт............................................... 

 

 

Трошкови припреме понуде који се односе на трошкове израде узорака или модела према 

техничким спецификацијама наручиоца: 

 

a) износ трошкова ___________________________ са доказима о цени коштања 

 

Трошкови припреме понуде који се односе на трошкове прибављања средстава 

обезбеђења : 

 

b) износ трошкова ___________________________ са доказима о цени коштања 

 

 

 

 

 

                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

              _______________________________ 
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          Прилог 10 

 

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 86/15 године) као ПОНУЂАЧ по позиву наручиоца  за 

набавку_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________, коју је 

НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу  

 

 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

 

Којом под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 

понуду број _____ од дана _______________подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                _______________________________ 
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Прилог 11 

 

На основу члана 75. став 2. ЗЈН и чл. 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/15. године) као ПОНУЂАЧ по позиву за 

набавку ______________________________________________, коју је НАРУЧИЛАЦ 

покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу  

 

 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

 

Којом под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  изјављујемо да 

поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и да немам изречену забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Датум подношења понуде:______________________   

 

 

                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

                 __________________________ 
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         Прилог 12 

 

 

На основу члана 84. става 4. ЗЈН  као ПОНУЂАЧ по позиву наручиоца  за набавку 

______________________________________________________________, коју је 

НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу  

 

 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

Којом под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  изјављујемо да 

смо у претходној календарској години (2017.г) реализовали уговоре о јавним набавкама 

који су за предмет имали _____________(назив партије) и  која су истородна 

(истоврсна/истоветна) са предметом набавке у укупном износу од 

_______________динара. 

 

Предметна изјава представља резервни елемент критеријума и иста је релевантна само за 

случај да два или више понуђача понуде исту цену укупне вредности понуде  као најнижу 

цену у предметној набавци. 

 

У случају да предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом 

понуђеном ценом као најнижом ценом, наручилац ће по основу елемента 

критеријума -референтна листа уговор доделити понуђачу који је доставио потврде о 

реализованим уговорима у претходној години  у већем износу. 

 

 

                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

                 __________________________ 

 

 

1) Референце понуђач доказује тако што ће приложити потписане и оверене потврде 

издате од стране купаца добара истоврсних /истородних са предметном набавком 

(оригинал потврде издаваоца) са тачно назначеним износом на потврди. Наручилац ће 

само овакав облик референци узети у разматрање приликом доношења одлуке у случају 

да два понуђача понуде исту најнижу цену.  

2) Понуђач који не достави потврду за референце ће у наведеном случају добити 0 

(нулу) и тиме ће његова понуда бити оцењена као неповољнија у односу на понуђача који 

достави бар једну референцу. 

3) Форму предметних потврда одређују сами понуђачи. 
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          Прилог 13 

Предметну изјаву понуђач попуњава само у случају да у предметној јавној набавци 

учествује са подизвођачем. 

 

На основу члана 8. става 1. тачка 7) Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр.86/15.) као ПОНУЂАЧ (носилац посла) по 

позиву наручиоца  за набавку ___________________________________, коју је 

НАРУЧИЛАЦ покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу  

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

којом изјављујемо да у предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем  

_____________________. Подизвођач у укупној вредности набавке учествује са износом 

процента  од _______% (маx. 50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Назив подизвођача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:_____________ 

Матични број:______________ 

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

Назив подизвођача:_________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:_______________ 

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

У случају да су доспела потраживања пренета директно на подизвођача, наручилац ће сва 

права и обавезе по том основу реализовати непосредно са именованим подизвођачем.  

 

 

                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 

                 __________________________ 
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Прилог 14 

Предметну изјаву понуђач попуњава само у случају да у предметној јавној набавци 

учествује у заједничкој понуди. 

 

На основу члана 8. става 1. тачка 7) Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр.86/15)  као ПОНУЂАЧ по позиву наручиоца  

за набавку __________________________________________, коју је НАРУЧИЛАЦ 

покренуо у отвореном поступку јавне набавке дајемо следећу  

 

И  З  Ј  А  В  У 

којом изјављујемо да у предметној јавној набавци подносимо заједничку понуду са 

понуђачем /групом понуђача.  

Саставни део изјаве о подношењу заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке бр._____од дана 

_____________________. 

 

Назив понуђача:_________________________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:_____________ 

ПИБ:_______________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

Назив понуђача: _________________________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:____________ 

Матични број:______________ 

ПИБ:_______________Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

Назив понуђача:________________________________________________________  

Адреса:__________________________Шифра делатности:______________ 

Матични број:_______________ 

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________     

Телефон/ Фаx:_________________                                           

Лице за контакт:_______________________   

Име Директора:________________________     

 

                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 

                 _____________________________ 
 


