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I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 На основу члана 55.,57. и 60. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15, 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова(,,Сл.Гласник РС“, бр. 86/15),    и Одлуке о 

покретању отвореног поступка јавне набавке добара бр. 05- 06 од 05.02.2020. године, позивају се 

понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. 

 
 

Назив наручиоца: Пољопрвредна школа са домом ученика „Ваљево“ 

Адреса наручиоца: 14000 Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 54. 

Интернет страница наручиоца: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: poljskolava@mts.rs  

Врста наручиоца: Установа 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Врста предмета: Добра- намирнице за исхрану ученика у Дому ученика и 

практичну наставу ученика 

 

 

Кратак опис предмета набавке:  

Јавна набавка добара 1/2020- намирнице за исхрану ученика у 

Дому ученика и практичну наставу ученика обликована је у више 

партија и  реализује се према  спецификацијама и количини 

добара. Добра  се испоручују  у Пољопривредној школи са домом 

ученика „Ваљево“ у Ваљеву, ул.Владике Николаја бр. 54 

Ознака предмета набавке:  

15000000 

  

 

Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs/
mailto:poljskolava@mts.rs
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Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина: 

- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Ваљеву ул. В.Николаја бр. 54, канцеларија 

секретара Школе, сваким радним даном у времену од 09,00 – 13,00 часова све до истека рока 

за достављање понуда, 

- у електронском формату са интернет странице наручиоца,  

www poljoprivrednaskola.edu.rs   или на Порталу јавних набавки  www portal.ujn.gov.rs 

- као и поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за 

достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом 

случају бити послата најкасније у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева, на 

захтевани начин и то о трошку понуђача. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања 

испоруке извршене путем поште и курирске службе.  
 

Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који донесу 

одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере ''Потврду о 

преузимању конкурсне документације'' и исту непосредно, путем поште или скенирану доставе 

на адресу наручиоца или на Е-mail адресу: poljskolava@gmail.com 

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и 

конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације 

одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан 

конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  

попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино 

понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним 

обрасцима узети у разматрање.  

Подношење електронске понуде није допуштено.  

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику 

доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у Ваљеву, ул. Владике Николаја бр. 54 

са назнаком ''Понуда за јавну набавку добара  у отвореном поступку  бр. ЈНД-1/2020 - ПАРТИЈА 

_________________ - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 16.03. 2020. године до 10.00 часова.  

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан 

да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе 

понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група 

понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац 

посла - овлашћени члан групе. 

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом 

достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно 

убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се 

приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. 
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Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати 

неоштећене са осталом траженом документацијом. 

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, евиндециони 

број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе 

непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''. 

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у 

разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 

враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду 

обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када 

је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за 

подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат 

када је понуђач послао понуду. 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. 

дана  16.03.2020. године у 10.30 часова у просторијама наручиоца у Ваљеву , ул. Владике 

Николаја бр. 54, школска читаоница. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано 

лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу 

овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда. 

Критеријум за оцену понуда је: економски најповољнија понуда. 

Одлука о додели уговора ће бити донета у складу са чл. 84. Закона о јавним набавкама.  
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II. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Општи подаци о јавној набавци  

Назив Наручиоца: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ВАЉЕВО"  

Адреса Наручиоца: ул.Владике Николаја бр. 54. 14000 Ваљево 

Интернет страница Наручиоца: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 

Врста Наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава при Министарству просвете,науке и 

технолошког развоја  
 

2. Врста поступка јавне набавке  

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским  

актима којима се уређују јавне набавке.  
 

3. Подаци о предмету набавке  
Предмет јавне набавке: набавка добара – намирнице за исхрану ученика  

Назив из општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи;  

Ознака из општег речника набавке: 15000000  

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке обликоване по партијама и  

то од 1 до 9;  

Партија 1. – Хлеб и пециво,  

назив и ознака из општег речника набавке: Хлеб - 15811100 и Пекарски производи –  

15612500.  

Партија 2. - Млеко и млечни производи,  

назив и ознака из општег речника набавке Млеко - 15511000 и Млечни производи  

155000000-3  

Партија 3. –свеже јунеће и свињско месо   

назив и ознака из општег речника набавке Јунетина – 15111100, Свињетина – 15113000,  

Партија 4. - Пилеће и ћуреће месо 

назив и ознака из општег речника набавке  15112130 

Партија 5. – Месне прерађевине  

назив и ознака из општег речника набавке Месне прерађевине - 15131700  

Партија 6. –  риба,  

назив и ознака из општег речника набавке:  риба - 15220000.  

Партија 7. Свеже воће и поврће, 15300000 

назив и ознака из општег речника набавке: Свеже воће и поврће – 15300000  

Партија 8.смрзнуто воће и поврће 

назив и ознака из општег речника набавке: 15221170-9 

Партија 9. - роба широке потрошње, разни прехрамбени производи 

назив и ознака општег речника набавке: Разни прехрамбени производи 15800000-6.  
 

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

5. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекте за  

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са  

инвалидитетом.  
 

6. Подношење електронске понуде није допуштено.  
 

7. Врста, опис и оквирна количина добара дати су у спецификацији који је саставни део  

понуде.  
 

8. Лице за контакт: Зорица Алимпијевић, факс: 014/225-740, e-mail: poljskolava@gmail.com, 

радним данима у периоду од 09.00 до 13.00 часова  
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III.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници – тј.понуђачи, који 

испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне 

документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и то: 

  

III.1. Обавезне услове по чл. 75.ЗЈН: 

1. да је регистрован код надлежног органа за обављање делатности која је предмет ове 

ЈН, односно уписан у одговарајући регистар. 

2. 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 и 

кривично дело преваре. 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

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

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, тј. да је уписан у Централни регистар објеката, које води Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде (чл.15. Закона о безбедности хране 

(„Сл.Гласник РС“ бр.41/09). 

5. да испуњава све обавезе које произилазе 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. 

 

III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76. ЗЈН: 

6. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно 

претходни стечајни поступак. 

7.    - да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

- да је у претходне 3 (три) обрачунске године остварио укупни бруто приход без ПДВ-а, 

у  минималном износу од: 

-за партију 1.        928.000,00 динара; 

-за партију 2.     2.160.000,00 динара; 

-за партију 3.     3.062.000,00 динара; 

-за партију 4.       704.000,00  динара; 

-за партију 5.     2.388.000,00  динара; 

-за партију 6.        520.000,00  динара: 

-за партију 7.     1.190.000,00  динара: 

-за партију 8.        360.000,00  динара; 

-за партију 9.     6.384.000,00 динара; 

 

 -да понуђач није био неликвидан 12 месеци пре објављивања позива за подношење    

  понуда на Порталу јавних набавки 

 

            8.    да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

-да је у претходне 3 (три) обрачунске године испоручио добра, која су предмет јавне 

набавке минимално у вредности са ПДВ-а по партијама:  

-за партију 1.-  3.700.000,00 динара; 
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-за партију 2. -  14.800.000,00 динара; 

-за партију 3. -  15.400.000,00 динара; 

-за партију 4. –    4.000.000,00 динара; 

-за партију 5. –  14.300.000,00 динара; 

-за партију 6.  -     2.600.000,00 динара: 

-за партију 7.  -     4.100.000,00 динара: 

-за партију 8.  -     1.800.000,00 динара; 

-за партију 9.   -  27.250.000,00 динара; 

 

 

 

9.технички капацитет  - да понуђач-произвођач  располаже са: 

-за партију 1.- најмање једним доставним возилом; 

-за партије 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8.- најмање једним термо-кинг возилом (возилом са хладњачом);  

- за партију 9. – најмање једним доставним возилом и најмање једним термо-кинг возилом 

(возилом са хладњачом). 

 

10. да понуђач поседује важеће сертификате: HACCP  или ISO 22000 или одговарајуће. Уколико 

понуђач није истовремено и произвођач понуђених добара, потребно је и да произвођач понуђених 

добара поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или одговарајући. 

 

 

 

IV.  УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА: 

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и условима 

конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. Закона о јавним набавкама и у складу 

са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова, достављањем следећих доказа:  

Доказивање обавезних услова: 

1. Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:  

- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног Привредног суда 

- За предузетнике:  Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра 
Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после објављивања 

позива за достављање понуда. 

• Овај доказ достављају сви чланови  групе понуђача 

 

2. Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:  

- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда или 

надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 



Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“,Ваљево,  ул. Владике Никола бр.54 
Јавна набавка добара број ЈНД-1/2020:  Животне намирнице за исхрану ученикау Дому ученика и 

практичну наставу ученика 
 

Page 9 of 91 

 

кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

- За предузетнике и физичка лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења  

надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 

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

кривично дело преваре. 
Напомена:  

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда. 

• Овај доказ достављају сви чланови групе понуђача  

 

3. Услов III.1.тачка 3. - Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине, доказује се: 

- За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврдом 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Напомена: 

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда. 

• Овај доказ  достављају сви чланови  групе понуђача. 

4.Услов III.1.тачка 4. –важећа дозвола за обављање делатности -  доказ: Решење о 

упису у Централни регистар објеката, који води Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (чл.15. Закона о безбедности хране („Сл.Гласник РС“ бр.41/09), које понуђач 

доставља у виду неоверене копије. Дозвола (решење) мора бити важећа. 

 

5.Услов III.1.тачка 5. - доказује се Изјавом - Образац 2, 2а  – о испуњености свих обавеза које 

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

животне средине  
Напомена: 

• Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрасцу бр. 2, 2а и 2б из конкурсне документације. 

• Овај доказ  достављају сви чланови  групе понуђача.   

Напомена: У складу са чл. 78. став 5. ЗЈН понуђач који је уписан у регистар 

понуђача код Агенције за привредне регистре није дужан да приликом 

подношења понуде доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа – www.apr.gov.rs (испуњеност обавезних 

услова из чл. 75. став 1. тачке 1) до 3) .   У погледу услова из чл. 75. став 

1. тачке 4) и 5) Понуђачи доказују на начин предвиђен конкурсном 

документацијом. 

 

Доказивање додатних услова: 

 
1.Услов III.2.тачка 6. – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом надлежног органа 

да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни 

поступак. 
Напомена:  

http://www.apr.gov.rs/
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• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија потврде са датумом издавања и овере фотокопије 

после објављивања позива за достављање понуда. 

• Овај доказ  достављају сви чланови      групе понуђача. 

2.Услов III.2.тачка 7. - Финансијски капацитет, доказује се достављањем Биланса 
успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017, 2018 године) или ''Извештаја о бонитету 

за јавне набавке БОН-ЈН'' издат од стране Агенције за привредне регистре који садржи сажети 

биланс стања и успеха за последње 3 (три) обрачунске године.  
Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после објављивања 

позива за достављање понуда. 

• Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно. 

3.Услов III.2.тачка 8. - Пословни капацитет, доказује се - Списком испоручених 

добара-који су предмет јавне набавке, са подацима о наручиоцу (листи купаца)  датумима, врсти 

добара и укупној вредности испоручених добара у периоду од 3 (три) године  Напомена:   

• Oвај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно. 

 
 

4. Услов III.2.тачка 9. –Технички капацитет- доказује се  

a) копијама важећих саобраћајних дозвола са одштампаним подацима читача саобраћајне дозволе 

и уколико је то наведено као услов за конкретну партију и одговарајућим доказом да је у 

питању „термо кинг“ возило (копију уверења-атеста за термокинг или потврда/уверење МУП-

а да је возило са расхладним уређајем); 

б) уколико понуђач није власник возила, поред саобраћајне дозволе и доказа да се ради о„термо 

кинг“ возилу доставља и копију уговора о најму или лизингу. 

  

5.    Услов III.2.тачка 10 - Сертификат – да поседује сертификат: НАССР или ISO 22000 или 

одговарајуће.  

Уколико понуђач није истовремено и произвођач понуђених дoбара, потребно је и да 

произвођач понуђених добара поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или 

одговарајући; 

д о к а з: 
  
а) Изјавом понуђача (сопствена) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

је успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде 

и промета хране у сваком објекту у процесу производње, прераде, складиштења и промета хране, а 

све у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности 

и критичних контролних тачака. 
б) Важећим сертификатом НАССР или ISO 22000 или одговарајућим, издатим од 

стране сертификационе куће. 
У случају да је наведени сертификат на страном језику, потребно је да достави и превод на српски 

језик, оверен од стране судског тумача. 
в) Напомена за партије 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. и 9. 
-Уколико понуђач није истовремено и произвођач добара из партије 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. и 9. 

 понуђач доставља копију важећег HACCP сертификата или ISO 22000 или одговарајућим и 

за произвођача понуђених производа. 
г) Напомена за партију 7.: 
- да поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или одговарајуће; Уколико понуђач 

није истовремено и произвођач понуђених добара, потребно је и да се за произвођача 
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понуђених добара „страног порекла“ доставе сертификати НАССР или ISO 22000 или 

одговарајући. За понуђена добра „домаћег порекла“ није потребно достављати наведене 

сертификате, довољан је сертификат понуђача добара; 
  
Додатни услов: 
  
- да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница; 
Доказ: 
а) понуђач чија је делатност производња/прерада предметних добара-важећим уговором 

са овлашћеном установом (институцијом) за испитивање здравствене исправности 

понуђених намирница; 
б) понуђач који обавља делатност промета производима који су предмет набавке-

важећим годишњим или дугорочним уговором са овлашћеном установом институцијом) за 

испитивање здравствене исправности понуђених намирница.У случају да понуђач (под б) нема 

закључен уговор са овлашћеном установом (институцијом), дужан је да достави: 
- важећи Уговор о пословној сарадњи са произвођачем или привредним субјектом чије 

је производе понудио, а који обавља делатност производње или промета робом која је 

предмет набавке и њихов важећи Уговор са овлашћеном установом (институцијом) за 

испитивање здравствене исправности намирница које су предмет ове набавке, или 
- важећи Уговор о пословној сарадњи са увозником понуђених добара и њихов важећи Уговор са 

овлашћеном установом (институцијом) за испитивање здравствене исправности намирница. 
  
Напомена:   

• Наведени доказ се доставља у оригиналу или као оверене фотокопије.  

 
 

Напомена: 
 

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

 

 Понуђач, члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1) 

до 3)  и додатних услова под III.2. тачке 6) и 7), доказују ''Изјавом понуђача, изјавом 

члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 

законских прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (образац 2 и образац 

2а),уз обавезу понуђача чија је понуда оцењена као прихватљива, да уколико то 

наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог 

позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред наведених доказа о 

испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних услова.  

 

 

 

V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  
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1.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ  
 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном 

документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, 

потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.  

1.3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА 
 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само пре 

истека рока за подношење понуда. 

Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена 

понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку добара у отвореном 

поступку бр. ЈНД-1/2020 - животне намирнице за исхрану ученика у Дому ученика и 

практичну наставу ученика. 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може, било на  

сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица,  

да измени или допуни конкурсну документацију.  

Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на интернет  

страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН,  

продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за  

подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.  

Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају  

саставни део конкурсне документације.  

У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и Понуђача  

које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом  

крајњем року за подношење понуда.  

 

1.4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, 

а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 

релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

 

1.5. ОЦЕНА ПОНУДЕ 
 

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да 

одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.  

1.6. ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право у складу са чл. 109. Закона о јавним набавкама да одустане од 

предметне јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у 

време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно 

услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће 

понављати  у току исте буџетске године. 
 

1.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

1.8.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неисправне и 

неприхватљиве понуде а све исправне и прихватљиве понуде рангирају се применом 

критеријума економски најповољнија понуда. 
 

Ред.бр. Критеријум Број пондера 

1. Понуђена цена 80 пондера 

2. 

3. 

Услови плаћања 

Рок важења понуде 

10 пондера 

10 пондера 

 УКУПНО: 100 пондера 

 

 

1.8.1. Понуђена цена 

 Код овог критеријума упоређиваће се укупна вредност са порезом за понуђена добра. 

 Највећи могући број добијених пондера (Бц) код овог критеријума је 80. 

 Понуда са најнижом понуђеном ценом(Цмин) добија максимални број пондера, 80. 

 Број пондера за понуђену цену (Бц) осталих понуда израчунава се према формули: 

  

Бодови за цену   Бц  =    80   x 
Најнижа понуђена цена  

Цена из понуде која се бодује  

 

1.8.2. Услови плаћања: 

Максимални износ одложеног плаћања је 45 дана од дана испоруке добара. 

Највећи могући број добијених пондера (Ба) код овог критеријума је 10. 

Пондери за понуђени рок плаћања рачунају се на следећи начин: 
  

  

 

 

 

1.8.3.Рок важења понуде-10 пондера  

Методологија за доделу броја пондера по овом критеријуму израчунава се на следећи начин:  

10 (максималан број) пондера =рок важења понуде од 140 дана и више  

7 пондера = рок важења понуде од 120 до 139 дана  

5 пондера = рок важења понуде од 100 до 119 дана  

За понуђени рок 8 дана     0 пондера 

За понуђени рок 15дана   3  пондера 

За понуђени рок 30 дана   7  пондера 

За понуђени рок 45 дана  10 пондера 
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3 пондера = рок важења понуде од 80 до 99  

1 пондер= рок важења понуде од 60 до 79  

0 ( минимални број) пондера = рок важења понуде од 0 до 59 дана  

 

Укупна оцена понуде добија се збиром пондера по свим елементима, а затим се врши  

рангирање понуђача.  

 

Приликом примене критеријума заокруживање ће се вршити на две децимале. 

 

У случају да у поступку оцене понуда, две или више понуда, буду изједначене у погледу броја 

остварених пондера, повољнијом ће се сматрати понуда са нижом ценом; уколико су понуде и 

у овоме изједначене, повољнијом ће се сматрати понуда са дужим роком плаћања,  уколико су 

понуде и у овоме изједначене, повољнијом ће се сматрати понуда са дужим роком важења 

понуде. 

 
 

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а 

оцењују се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у 

систему ПДВ-а и укупна цена са  ПДВ-ом понуђача који је у систему ПДВ-а).  
 

 

1.9. ВАЛУТА 

     Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима. 

1.10. ЦЕНА 
 

1. Цена добара која су предмет набавке мора бити изражена у динарима, без пореза на додату  

вредност, са свим трошковима које понуђач има у реализацији набавке по јединици 

производа.  

1.За партије 1,2,3,4,5,6,7,8. и 9. након закључења уговора Наручилац може да дозволи 

промену цене само из објективних разлога у складу са чл. 115. ЗЈН. Цене из понуде су фиксне 

у року важности понуде, а након тога евентуална промена уговорене цене вршиће се у 

договору уговорних страна и регулисаће се Анексом уговора.  

Промена уговорене цене на више или ниже, за партије из претходног става дозвољава се  

само у следећим случајевима и под следећим условима:  

-У случају повећања или смањења цене на тржишту, у висини преко 5 % у односу на  

просечну тржишну цену у тренутку закључења уговора.  

Промена цена ће се усклађивати са променом цена на тржишту – а до нивоа евидентираних  

просечних цена на тржишту.За производе за које се код „Завода за статистику и 

иинформатику Града Београда“ не води посебна евиденција кретања цена, као основ за 

корекцију цена, узеће се званични ценовници добављача или произвођача намирница који су 

наведени у понуди Понуђача.  

Понуђач је дужан да уз захтев који упућује Наручиоцу за корекцију цена достави, као доказ,  

Извештај „Завода за информатику и статистику Града Београда“, о кретању (порасту) цена  

и висини просечне тржишне цене намирница за које се тражи повећање. Уколико се код  

Завода не евидентирају промене цена одређених намирница, Понуђач као доказ да је дошло  

до повећања цене у одређеном периоду, подноси најмање два оверена властита произвођачка  

ценовника или два оверена званична ценовника произвођача или добављача који су  

наведени у достављеној и прихваћеној понуди. Приложени ценовници морају носити датум  

примене који важи у моменту подношења захтева.  

Наручилац је дужан да поднети захтев са доказима, размотри у најкраћем року, не дужем од  
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седам дана. У случају да Наручилац, након разматрања утврди да је захтев Понуђача за  

корекцијом цена оправдан, доставиће писмену сагласност и предлог Анекса уговора о  

повећању цена.  

-Наручилац може писмено обавестити Понуђача у случају смањења цена намирница које су  

предмет купопродаје за преко 5 % у односу на њихову базну цену на дан подношења понуда,  

на основу званичних података „Завода за статистику и информатику Града Београда“ за оне  

намирнице за које се води предметна евиденција, или на основу кретања цена код  

референтних произвођача или добављача који су наведени у понуди понуђача за намирнице  

за које не постоји аналитичка евиденција код „Завода за информатику и статистику Града  

Београда“. У овом случају Понуђач је дужан да умањи цене намирница које су предмет  

испоруке, почев од дана пријема званичног Обавештења Наручиоца са потребним доказима 

(од „Завода за статистику и информатику Града Београда“ или „званичних ценовника  

добављача/произвођача предметних намирница“).  

О смањењу цена Наручилац и Понуђач на основу достављеног Обавештења Наручиоца и 

свих релевантних доказа, закључују Анекс уговора о смањењу цена.  

-У случају да Понуђач одбије да изврши корекцију цена-умањење, односно да закључи  

Анекс уговора, на основу достављеног Обавештења Наручиоца са свим потребним доказима,  

Наручилац може раскинути уговор са Понуђачем уз реализацију средстава финансијског  

обезбеђења за добро извршење посла.  

 

2. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена  

у смислу ЗЈН  је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и  

изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.  

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од Понуђача  

детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према  

члану 92. ЗЈН.  

Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити урачунати у коначну  

цену. Све понуде за набавку добара се дају на бази доставе добара фцц-о магацину  

Дома наручиоца у Ваљеву, ул.Владике Николаја бр.54.  

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално. 

1.11. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Без аванса,  100% уговорене вредности по испостављеном рачуну, сачињеном на основу 

јединичних цена из понуде и стварно испоручених количина добара по уговореним 

позицијама, што се доказује овереним отпремницама потписаним и овереним од стране 

представника понуђача и наручиоца. 

1.12. РОКОВИ: 
 

- Рок испоруке добара- сукцесивно како је то одређено у конкурсној документацији 

Наручиоца, а према наруџбеници-требовању Наручиоца fcc-о магацин Наручиоца. 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у Обрасцу 4. ове 

конкурсне документације.  

1.13. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
1) Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у  

Републици Србији и Европској Унији, захтевима наручиоца и важећим стандардима  

квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница, и  

морају бити хигијенски и бактериолошки исправна. Рок важења (трајања) добара мора бити  
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назначен на паковању или документу који се доставља уз добра приликом испоруке.  

2) Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и  

количини коју одреди наручилац, без обзира да ли је радни или нерадни дан.  

3) Рок испоруке се прецизира од дана пријема требовања/наруџбенице представника  

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. Наручивање добара  

Наручилац ће вршити путем требовања/наруџбенице надлежне службе Наручиоца и у  

договореном времену . Испорука не може бити дужа од 2 календарска дана од дана пријема  

требовања од стране Наручиоца. Наручилац оставља могућност за потребом хитне  

(изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од пет сати од  

пријема захтева.  

Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим  

да ће истовремено упутити и писмену наруџбеницу/требовање путем факса или е-mаil-а у  

којој ће нагласити да је у питању хитна испорука.  

Испорука добара за партије од 1,2,3,4,5, 6, 7,8 и 9 врши се у магацину Наручиоца у Ваљеву 

и том приликом Понуђачи су обавезни да поштују време и начин испоруке који је 

дефинисан за сваку партију посебно у делу Техничке карактеристике намирница-

квантитативне и квалитативне карактеристике (дан, начин, време и место испоруке) у делу 

ОБРАЗАЦ 4.  

Понуђач се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију на српском језику,  

на основу које преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о  

здравственој исправности добара за сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена добра  

одговарају прописима о квалитету и здравственој исправности дефинисаних Законом о  

безбедности хране и другим прописима.  

Понуђач одговара Наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији  

производа.  

Понуђач је дужан да задовољи критеријум за прихватљивост производа и то:  

- прилаже отпремницу и копију наруџбенице уз испоручену робу,  

- примарна амбалажа мора да буде чиста и неоштећена,  

- особа која врши истовар мора да буде у чистој радној одећи,  

- достава у чистим возилима са температурним режимом,  

- температура свежег меса на пријему мора да буде + 4 о C мерено у геометријском центру  

комада меса, а замрзнути производи без видљивих знакова одмрзавања.  

4) Понуђач је дужан да испоручи Наручиоцу ону количину намирница коју Наручилац 

жели и дужан је да је тачно измери. Нуђење веће или мање количине од тражене долази у 

обзир само ако за то постоје оправдани разлози и то ако се Наручилац са тим сагласи. Ово 

важи за производе који нису оригинално упаковани. Под тачним мерењем подразумева се 

испорука стварно тражене количине производа изражена у килограмима, литрима и 

њиховим деловима. Материјал (амбалажа) за паковање не урачунава се у количину 

испоручене робе, осим ако није произвођачко паковање, папир или неки сличан лаган 

материјал. Уколико се роба доставља у кутијама, посудама, бурадима и сл., онда се код 

мерења мора одбити тара, односно тежина доставне посуде.  

5) Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом  

испоруке. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и  

очигледних грешака испоручене робе, Понуђач мора исте отклонити истог дана по  

сачињавању записника о рекламацији.  

6) Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом достављања рачуна а који саставља на основу  

документа - отпремнице којом се верификује квантитет и квалитет испоруке, приложи и  

копију требовања чиме ће доказати да је поступио по захтеву Наручиоца.  
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1.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Понуђач који наступа самостално,  односно група понуђача је у обавези да уз понуду 

достави:  

1. Меницу попуњену на износ 5% од вредности понуде без ПДВ-а са меничним 

овлашћењем и налогом за наплату које мора садржати клаузуле „неопозива“, „безусловна“ 

и „платива на први позив“ без протеста као гаранцију за озбиљност понуде у ЈНД-1/2020  

– партија _________ - животне намирнице за исхрану ученика у Дому ученика  и 

практичну наставу ученика. 

2. ИЗЈАВУ да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену 

меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без 

протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана  дужим од 

уговореног рока за испоруку добара.  

3. Уз менице понуђач је дужан да достави ОП образац (последњи важећи). 

4. Менице морају бити евидентиране у регистру меница о овлашћења НБС. 
 

1.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 
                 Сходно чл. 20. Закона о јавним набавкама комуникација између Наручиоца и Понуђача у  

поступку јавне набавке се одвија писаним путем . Заинтересовано лице може,искључиво у 

писаном облику на адресу Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“, Владике 

Николаја 54, 14000 Ваљево, е-маил адресу poljskolava@gmail.com, факс бр. 014/225-740,  

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 радних дана пре истека рока за подношење понуде у времену од 09,00 

до 13,00 часова са назнаком: "Питања за јавну набавку бр. ЈНД-1/2020 - партија 

___________.  

Понуђачи су дужни обавезно да наведу своју адресу, као и радно време и особу за контакт, 

ради исправног/валидног достављања докумената. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) радна дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о  

јавним набавкама  и подзаконски акти који регулишу ову материју. 

 
 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА  

Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при  

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код  

Понуђача, односно његовог подизвођача.  

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју  

тражити, нудити или дозволити промене у понуди.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од  

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 

која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, 

осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна  

објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива.  
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1.16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана.У случају да понуђач у својој понуди 

наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неисправна. 

 
 

1.17. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме 

потврђује да је сагласан са моделом уговора. Подаци унети у модел уговора морају се 

слагати са подацима наведеним у понуди.  

 

1.18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси 

Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће путем поште достaвити свим понуђачима у року од 

3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке. Понуђачи су у обавези да на 

одговарајући начин потврде пријем одлуке (овереном повратницом...)  

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да 

закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг 

листе чија је понуда прихватљива. Само закључен  уговор сматраће се званичном обавезом 

наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 

Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана 

рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 
 

1.19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 

повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, уз уплату прописане таксе. Копију захтева за заштиту права подносилац 

захтева истовремено доставља Републичкој комисији. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку 

јавне набавке и истовремено објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

1.20. ПОШТОВАЊЕ  ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА: 
Понуђач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје понуде у склопу 

''Изјаве'' – Образац 2 и 2а наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Понуђач или Члан групе понуђача је такође дужан да при састављању своје понуде у 

склопу ''Изјаве'' – Образац 2 и 2а наведе да накнаду за коришћење патената, као и 

одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси 

понуђач. 
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1.21. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ  
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену  

поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у  

поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити  

у наставку поступка или касније.  

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не  

садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне  

податке који је у складу са законом Понуђач означио у понуди, при чему то не могу бити  

подаци на основу којих се доноси оцена о томе да ли је понуда одговарајућа и 

прихватљива.  

Поверљивим се не могу означити ни подаци који се вреднују применом елемената  

критеријума.  

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим  

словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени  

податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну  

ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». Наручилац не одговара за поверљивост  

података који нису означени на наведени начин.  

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,  

Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити  

тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати  

«ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се. Ако Понуђач у року који одреди  

Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће понуду у целини одбити.  

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека  

рока предвиђеног за отварање понуда.  

 

1.22. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА: 
Понуђач је дужан да потпише и овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и 

додатних услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског 

обезбеђења'' (образац 2) и приложи тражену документацију којима се доказује испуњеност 

обавезних и додатних услова из конкурсне документације неопходних за учешће у 

поступку јавне набавке.   

 

1.23. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ: 
Понуђач може поднети понуду као: 

самосталну понуду,  

заједничку понуду као група понуђача.  
 

Уколико се подноси самостална понуда: 
 

Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду.  

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

подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача: 
  

• Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тач.1) до 

4). Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе понуђача достави 

потписан и оверен образац ''Изјаве члана групе понуђача о испуњености обавезних и 

додатних услова и поштовању законских прописа '' – образац 2б, за учешће у 
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отвореном поступку јавне набавке добара обликоване по партијама, дефинисане чланом 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

• Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама уколико 

предмет набавке – врста добара подразумева испуњеност овог услова, доказује члан групе 

понуђача који је споразумом преузео обавезу производње и испоруке ових добара. 

• Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно-кумулативно, што се 

доказује ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 

законских прописа и средствима финансијског обезбеђења ''-образац 2, коју потписује и 

оверава носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, који је споразумом овлашћен да 

заступа групу понуђача. 

• Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи 

податке о: 

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

      понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају 

неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

1.24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
Наручилац ће одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да  

је Понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама, 

2) учинио повреду конкуренције,  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи  

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није  

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се  

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.  

Доказ може бити:  

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;  

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;  

- исправа о наплаћеној уговорној казни;  

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року  

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима  

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у  

понуди као подизвођачи, односно чланови групе Понуђача  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или  

коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или  

уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
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 ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА  

ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ  

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

а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне  

набавке, је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци уместо средстава  

обезбеђења које је тражено, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла  

у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а у року од 10 дана од дана закључења уговора.  

 

1.25. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као неисправну ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или је није могуће упоредити са другим понудама. 

 

VI.  ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ  ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 

1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен, 

потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца 

посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова, 

поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења - Изјава мора 

бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 

понуђача или носилоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.  

Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталну понуду и носилац посла - овлашћени члан 

групе понуђача за понуду коју подноси група понуђача. 

3. Образац 2а - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и 

додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена, 

потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених лица свих чланова групе 

понуђача. 

Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група понуђача и у том 

случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим носиоца посла - овлашћеног члана 

групе понуђача који даје изјаву на обрасцу 2. 

4. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од 

стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 

посла - овлашћени члан групе понуђача. 

5. Образац 4 - Образац структуре цене – Спецификација добара-животних намирница У 

спецификацији добара  морају бити унете јединичне цене сваке позиције добара без ПДВ-

а, укупна цена за сваку позицију добара без ПДВ-а, као и збирна рекапитулација са 

укупним износом исказаним без ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са 
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ПДВ-ом. Спецификација добара мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од 

стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 

посла - овлашћени члан групе понуђача. 

6. Образац 5 – Изјава понуђача о начину наступа  -  Изјава мора бити попуњена, 

потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла 

- овлашћени члан групе понуђача 

7. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа самостално -  Образац мора бити 

попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду као 

група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац.  

8. Образац 7 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду – 

Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица 

носиоца посла – овлашћеног члана групе понуђача и сваког члана групе понуђача.  

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не 

попуњавају и оверавају овај образац.  

9. Образац 8 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе 

понуђача- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-

овлашћеног лица носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не 

попуњавају и оверавају овај образац 

10.  Образац 9 - Подаци о члану групе понуђача  – Образац мора бити попуњен, потписан и 

оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе понуђача. 

Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који наступају 

самостално  не попуњавају и оверавају овај образац. 

11.  Споразум о заједничком наступу групе понуђача.  

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке понуде-понуде 

групе понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача.  

12.  Образац 10 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације –  

Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-

овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

13.  Образац 11 – Обрачун трошкова припреме понуде  - Образац мора бити попуњен, 

потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца 

посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомена:  

• Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде уколико 

је наручилац одустао од набавке. 

• Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање 

трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава. 
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14.  Образац 12 – Изјава о независној понуди  - Образац мора бити попуњен, потписан и 

оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-

овлашћеног члана групе понуђача. 

15.  Образац 13 - Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца посла-

овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира сваку страну модела 

уговора, потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да 

прихвата све елементе модела уговора. 

16.  Образац 14 - Изјава о броју закључених и реализованих уговора 

VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):  

1. – Образац 15 – Потврда о преузимању конкурсне документације  - Образац мора бити 

попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или 

носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.  

Напомене: 

Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације. 

Попуњену и оверену потврду о преузимању конкурсне документације потенцијални 

понуђач доставља наручиоцу у најкраћем могућем року.   

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању 

конкурсне документације. 

 

2.  Образац 16 – Потврда о пријему понуде  - Образац попуњава, потписује и оверава 

овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно 

на адресу наручиоца из позива за достављање понуде.  

               Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуде. 

 

3. Образац 17 - Овлашћење представника понуђача  - Образац мора бити попуњен, 

потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца 

посла-овлашћеног члана групе понуђача.  

Напомене:  

• Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 

понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у 

склопу запечаћене понуде. 

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење 

представника понуђача за учешће у отварању понуда. 
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ОБРАЗАЦ 1. 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне 

документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и 

обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то: 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА – ОБРАСЦА   

1. ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 

2. Важећа дозвола за обављање делатности да не 

3. 

ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних 

услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског 

обезбеђења 

да не 

4. 
ОБРАЗАЦ 2а - Изјава члана групе понуђача  о испуњености обавезних и 

додатних услова и поштовању законских прописа 
да не 

5. ОБРАЗАЦ  3 -  Образац понуде да не 

6. ОБРАЗАЦ  4 -  Образац структуре цене да не 

7. ОБРАЗАЦ  5 -  Изјава понуђача о начину наступа да не 

8. ОБРАЗАЦ  6 -  Подаци о понуђачу који наступа самостално да не 

9. ОБРАЗАЦ 7 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду да не 

10. ОБРАЗАЦ 8 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла да не 

11. ОБРАЗАЦ 9 – Подаци о члану групе понуђача да не 

12. Споразум о заједничком наступу групе понуђача да не 

13. ОБРАЗАЦ 10 – Изјава о прихватању услова из конк. документације да не 

14. ОБРАЗАЦ 11 – Обрачун трошкова припреме понуде да не 

15. ОБРАЗАЦ 12 – Изјава о независној понуди да не 

16. ОБРАЗАЦ 13 – Модел уговора о испоруци добара да не 

17. Меница за озбиљност понуде да не 

18. 
Оригинал изјава о намерама за издавање менице и меничног овлашћења 

за добро извршење посла 
да не 

19. 
ОБРАЗАЦ 14- изјава о броју закључених и реализованих уговора 

 
да не 

20. 
Сертификат НАССР и уговор са овлашћеном институцијом за 

испитивања здравствене исправности за производе – партију коју нуди 
да не 

21. 
Копије важећих саобраћајних дозвола са одштампаним подацима читача 

саобраћајне дозволе или копија уговора о најму или лизингу возила 
да не 

 

                                                                                                                           ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

М. П 

                                                                                                                                            _____________________________________ 
 

НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице: 

- понуђача који наступа самостално 

- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача  

- члана групе понуђача  

За  члана групе понуђача достављају се само они прилози односно попуњавају само обрасци који се односе 

на исте. 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког  члана групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 2. 
 

 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/12,14/15,68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНД 

бр. 1/2020    д а ј е   с е 

 
 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл..76. Закона о јавним 

набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења 

дефинисаних конкурсном документацијом  
 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 

испред понуђача _____________________________ из __________________________ 

ул.______________________________ бр.____ , изјављујем: 
 

• да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у 

оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 3, 

  

• да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације у оквиру 

поглавља III.2. тачка 6. и 7. 

• да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља  III.1. тачка 5 и то: 
 

o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  

o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

• да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у складу 

са износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом.  

 

 

 

 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ОБРАЗАЦ 2а. 

 

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 

14/15, 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНД бр. 

1/2020    д а ј е   с е 
 

И З Ј А В А 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧA 

о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним 

набавкама и поштовању законских прописа   

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 

испред члана групе понуђача ____________________________ из _____________ 

ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 
 

• да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном 

документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 3, 
 

• да члан групе понуђача, испуњава и додатне услове из конкурсне документације у 

оквиру поглавља III.2. тачка 6. и 7., 
 

• да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 5 и то: 
 

o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  

o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време у време 

подношења понуде. 
 

• да ће понуђач у случају да се понуда групе понуђача оцени као прихватљива, на 

захтев  наручиоца у писменој форми најкасније у року од 5 (пет) дана од 

дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију 

доказа о испуњености свих тражених обавезних услова у свему према Упутству 

за доказивање испуњености услова.  

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  

 

 
 

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у 

поступку јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача.  
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ОБРАЗАЦ  3 
 

 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку 

обликоване по партијама бр.ЈНД- 1/2020, чији је предмет набавка добара – животне намирнице за 

исхрану ученика у Дому ученика и практичну наставу ученика, партија 

____________________________________,   

д о с т а в љ а м о  

  

 

П О Н У Д У 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

 

  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:_______________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________ 

Матични број _________________________________, ПИБ __________________________ 

Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________ 

 

1. Да квалитетно извршимо набавку и испоруку добара у складу са наведеним условима из 

конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин: 
 

а) самостално                   б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда                 
 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од  _________%: дин. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Словима: 

 

2.  Рок испоруке добара:  _____ ( _____________) на основу требовања Наручиоца. 

 

3. Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом (ближе 

описани у Обрасцу 1.) 

 

4. Важност понуде: ____  ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања 

понуда ( не може бити краћи од 60 дана ) 

   

5.  Начин плаћања: ___________________________________________________________ 

 

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ОБРАЗАЦ  4 
 

 

I  ПАРТИЈА 

 
1. ХЛЕБ, ПЕЦИВО  И ОСТАЛИ  ПЕКАРСКИ  ПРОИЗВОДИ 

 

Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 
УКУПАН ЦЕНА  

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

1.  Хлеб полубели, 

тежина 500г 
ком 7500  

    

2.  Бурек са сиром кг 120        

3.  Бурек са месом кг 80      

4.  Жу-жу кг 250      

5.  Рол виршла,  

тежина 180 г 
ком 500  

    

6.  Пицца кроасан,  

тежина 75 г 
ком 500  

    

7.  Паштете са сирoм, 

тежина 75г 
ком 500  

      

8.  Погачица са чварцима, 

тежина 75г 
ком 300  

     

9.  Погачице – празне ком 500        

10.  Кроасан са џемом, 

тежина 75г 
ком 500  

    

11.  Кроасан са кремом, 

тежина 75г 
ком 500  

    

12.  Бела лепиња, тежина 

150г 
ком 2500  
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13.  Сечена лепиња тежина 

300г 
ком 200  

    

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

Рок важења понуде _____________ од дана отварања понуде. 

                                     (минимум 60 дана)   

Начин плаћања: 

-вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

УПУТСТВО: 

Понуђач-произвођач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цена.  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се са 

оквирним количинама (наведено у колони 4.), помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.)  

-у колони 7. уписати стопу пдв-а у %, 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на 

укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %. 

-у колони 9. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа, 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 

има у реализацији испоручених добара. 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ХЛЕБА И ПРОИЗВОДА ОД ХЛЕБА 
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Хлеб, пециво и осали пекарски производи морају бити свеж производ –произведен истог дана када се и испоручује. 

Понуђена добра испуњавају детаљне захтеве које садржи важећи  Закон о безбедности хране ("Сл.гл.РС", 41/2009 и 

17/2019),  „Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Сл.лист 

СРЈ“ број 52/95 и „Сл.лист СЦГ“ број 56/2003,  4/2004 и 43/2013, Службени гласник РС, 68/2016, 56/2018 и други важећи ) 

Понуђач  добра треба да испуњава следеће услове: 

-да поседује сертификат: НАССР или ISO 22000 или одговарајуће. Уколико понуђач није истовремено и произвођач 

понуђених дoбара, потребно је и да произвођач понуђених добара поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или 

одговарајући; 

- да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница; 

- да располаже декларацијима понуђених производа или атестима о њиховој здравственој исправности 

- да производе испоручује у одговарајућој и чистој амбалажи. 

 

НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Пекарски призводи се наручују свакодневно, до 9 часова, за наредни дан путем требовања и  по договору са надлежним 

службама Наручиоца-Набављачем . 

 

Понуђач хлеб и пекарске производе мора превозити сопственим возилом ф-ццо магацин наручиоца истоварено свакодневно 

у периоду од 5,30-6,30 часова и то на основу прецизног требовања наручиоца. 

 

НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊА 

Производи  се морају транспортовати у адекватном возилу, у адекватној и чистој амбалажи уз пратећу декларацију.  

 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Сваку појединачну испоруку прати отпремница са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту 

испоруке. 

 

 

 

Датум: _______________                                                       М.П.                               Потпис одговорног лица 

                                                                                                      

                                                                                                                                       ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ  4 
II  ПАРТИЈА 

 
2. МЛЕКО   И  МЛЕЧНИ  ПРОИЗВОДИ 

 

Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 
УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

1.  
Јогурт  2,8% мм  (петамбалажа) ,     

250мл  
ком 200   

 
 

 

2.  Јогурт  2,8% мм,(чаша) 180мл  ком 14000   
 

 
 

3.  
Кисело млеко 2,8% мм (чаша), 

180мл 
ком 4000   

 
 

 

4.  
Чоколадно млеко (петамбалажа), 

250мл 
ком 6400   

 
 

 

5.  Воћни јогурт, петамбалажа, 125мл  ком 150   
 

 
 

6.  Павлака  20% мм, паковање 400г. ком 650   
 

 
 

7.  Сир фета  45%мм   кг 20   
 

 
 

8.  

Крем сир или сирни намаз,   

паковање 100г      

-сирни намаз са минимум 60% 

млечне масти у сувој материји и 

30% суве материје; састојци. 

пастеризовано млеко, 

пастеризована павлака, кухињкса 

со, згушњивачи, учвршћивач.    

ком 1600   

   

9.  

Полумасни топљени за мазање, 140 

гр паковање (8 ком  по 17,5г, 

троугао) 

-полумасни и топљени сир за 

ком 300   
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мазање са  мин 31% суве материје;  

састојци: реконстутиосано обрано 

млеко, 23% сир, обрано млеко у 

праху, емулгујуће соли, регулатори 

киселости, згусњивач, конзерванс. 

10.  Качкаваљ едемер  40-45% мм , 1/1        кг 70   
   

11.  Качкаваљ гауда  40-45% мм, 1/1          кг 70   
   

12.  

Качкаваљ у листићима тима „Топи 

тост“ или одговарајући, паковање 

120г  

ком 40   

   

13.  
Парика у павлаци, цела парпика, 

паковање 1-3кг 
кг 15   

   

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

Рок важења понуде _____________ од дана отварања понуде. 

                                     (минимум 60 дана)   

Начин плаћања: 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цена  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
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- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се са 

оквирним количинама (наведено у колони 4.), помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.)  

-у колони 7. уписати стопу пдв-а у %, 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на 

укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %. 

-у колони 9. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа, 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 

има у реализацији испоручених добара. 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА 

Понуђена добра испуњавају детаљне захтеве које садржи важећи: 

- Закон о безбедности хране ("Сл.гл.РС", 41/2009 и 17/2019),  

- „Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура“(Сл.гласник РС.бр. 33/2010, 69/2010, 43/2013 и др. 

правилника и 34/2014,   

- „Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница“ ("Сл.гл.РС", 85/2013 и 101/2013  

- „Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гл.РС", 19/2017 и 16/2018) и други важећи закони. 

- Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне млечне производе и стартер културе 

“(Сл.гласник СРЈ,  Сл.гласник СЦГ, 56/2003 и др. Правилник 4/2004 и др. Правилник и 5/2004 и Службени ггласник РС, 

21/2009-др. Правилник и 33/2010-др. Правилник) 

Понуђач  добра треба да испуњава следеће услове: 

-да поседује сертификат: НАССР или ISO 22000 или одговарајуће. Уколико понуђач није истовремено и произвођач 

понуђених дoбара, потребно је и да произвођач понуђених добара поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или 

одговарајући; 

- да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница; 

- да располаже декларацијима понуђених производа или атестима о њиховој здравственој исправност.  

По потреби Наручилац може тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване 

лабораторије за испитивање намирница. 

Све намирнице се пакују у амбалажи на којој се налази нутритивни састав производа.  

 

НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
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Понуђач млеко и млечне производе доставља сопственим доставним возилом, ф-ццо магацин Наручиоца.  
Производи на дан пријема не смеју имати истек рока употребе краћи од 15 дана.  

 

Намирнице се достављају Наручиоцу, на основу прецизног требовања наручиоца минимум 3 пута недељно, до 9,00 часова и  

по договору са надлежним службама Наручиоца-Набављачем. 

НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊА 

Млеко и млечни производи  се адекватно складиште у наменској хладњачи и транспортују у одговарајућим доставним 

возилом.  

Добра су у паковањима која су дата у тачки спецификације. 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Сваку појединачну испоруку прати отпремница са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту 

испоруке. 

Уз сваку испоручену намирницу (домаћег или страног порекла) мора се доставити и потврда или декларација о исправности 

достављених намирница.  

 

Датум: _______________                                                           М.П.                            Потпис одговорног лица 

  

                                                                                                                                      ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ  4 
 

III  ПАРТИЈА 

 
3. СВЕЖЕ МЕСО-ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО 

 

Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена 

без ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 
УКУПАНА 

цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

1.  
Јунећи бут, Б/К , I категорије (шницле по 

150гр.),    
кг 400     

 

2.  
Јунећа плећка месо за млевење (мање масно, 

у комадима 5-10 кг) 
кг 850     

 

3.  Јунећи врат са коском (око 15кг/ком) кг 30     
 

4.  
Свињски бут, Б/К , I категорије (шницле по 

150 гр.) 
кг 500     

 

5.  
Свињска плећка месо за млевење  (мање 

масно, у комадима  5-10 кг) 
кг 700     

 

6.  Свињска кременадла (кременадла 180гр.) кг 250     
 

7.  Свињски врат са коском (око 10кг/ком) кг 30     
 

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

Рок важења понуде _____________ од дана отварања понуде. 

                                     (минимум 60 дана)   
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Начин плаћања: 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цена  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се са 

оквирним количинама (наведено у колони 4.), помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.)  

-у колони 7. уписати стопу пдв-а у %, 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на 

укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %. 

-у колони 9. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа, 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 

има у реализацији испоручених добара. 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ МЕСА  

Производи од меса по квалитету морају да задовоље захтеве које које садржи важећи: 

- Закон о безбедности хране ("Сл.гл.РС", 41/2009 и 17/2019), морају да одговарају:  

- Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („СЛ СЦГ“ бр. 4/04). 

- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гл.РС", 19/2017 и 16/2018)   

- „Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса“(„Сл.лист РС“бр.31/2012,  43/2013, 

104/14, 94/15 и 50/2019). 

- Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанци, хемиотерапеутика, анаболика и 

других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. гласник РС“ бр. 25/2010, 28/2011, 31/12  и други важећи 

правилници);  

- Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Сл. 

гласник РС“ бр. 72/10, 62/2018);  

- Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“ бр. 91/2005, 93/2012, 17/2019 и др. закони );   
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Понуђач (и произвођачи предмета набавке) треба:  

-да поседује сертификат: НАССР или ISO 22000 или одговарајуће. Уколико понуђач није истовремено и произвођач 

понуђених дoбара, потребно је и да произвођач понуђених добара поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или 

одговарајући; 

- да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница-мора располагати годишњим или дугорочним важећим 

уговором са овлашћеном установом (инситуцијом) за испитивање здравствене исправности намирница које су предмет ове 

набавке .; 

- да располаже декларацијима понуђених производа или атестима о њиховој здравственој исправности. По потреби 

Наручилац може тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване лабораторије за 

испитивање намирница 

 

Понуђено добро треба да испуњава следеће услове: 

ЈУНЕЋЕ МЕСО, 1. категорија;  

- тежина товне - живе јунади 450 - 500 кг;  

- старости до 18 месеци;  

- да је мишићно ткиво светлоцрвене до црвене боје;  

- да су грађа, изглед и конзистенција карактеристични за јунеће месо;  

- да је масно ткиво кем беле боје са нијансама жуте;  

- да су рскавичне плочице (дискови) између крсних пршљенова еластичне и неокоштале;  

- да је коштана срж на пресецима леђних и слабинских пршљенова црвене боје карактеристичне за јунеће месо;  

- черек мора бити сув и чист, са јасно видљивим печатом ветеринарског инспектора;  

- температура охлађеног меса при транспорту максимално 7°C;  

- време од клања до испоруке максимално 48 часова.  

СВИЊСКО МЕСО, 1. категорија;  

- фармска свиња тежине од 100-110 кг;  

- да је мишићно ткиво светло-ружичасте до светло-црвене боје, а масно ткиво беле боје, својствене конзистенције;  

не сме бити непријатних, нити страних мириса;  

- дебљина остављеног слоја поткожног масног ткива није у просеку већа од 5мм изнад површинских мишића;  

- температура охлађеног меса при транспорту максимум 7°C;  

- време од клања до испоруке максимално 48 часова.  

- да су грађа, изглед и конзистенција карактеристични за свињско месо 
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НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Достава меса вршиће се сопственим возилом ф-ццо магацин наручиоца. 

Месо се у Дом доставља на основу прецизног требовања Наручиоца понедељком, средом и петком у времену од 7,00-8,00 

часова, а према договору са овалшћеним лицем Наручиоца. 

 

НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊЕ 

Транспорт свежег меса мора се обављати се наменским возилом. 

Месо ће бити паковано у складу важећим прописима и важећим  „Правилником о квалитету уситњеног меса, 

полупроизвода од меса и производа од меса“(„Сл.лист РС“бр. 31/2012,  43/2013, 104/14  и 94/15). 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Сваку појединачну испоруку пратиће отпремница са тачним  подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту 

испоруке. 

Из сваку испоруку свежег меса доставиће се и потврда о здравственој исправности производа животињског порекла које се 

отпрема превозним средством у унутрашњем промету издату од стране овлашћеног органа или лица. 
 

 

 

 

        

    Датум: _______________                                                       М.П.                                      Потпис одговорног лица 

 

                                                                                                                                               ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ  4 
IV  ПАРТИЈА 

 

4. ПИЛЕЋЕ И ЋУРЕЋЕ  МЕСО 

 

Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 
УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

 

Смрзнуто пилеће месо, батак и 

карабатак-(батак и карабатак 150-200 

гр),  паковано по два комада батак-

карабарак 

кг 200     

 

 
Смрзнуто  пилеће бело месо-груди  

(паковања до 1 кг) 
кг 120     

 

 
Смрзнуто пилећи бело месо-филе 

(паковања до 1 кг) 
кг 60     

 

 
Пилећа јетра-смрзнута 

(паковања до ½ кг) 
кг 40     

 

 
Смрзнуто ћуреће бело месо -филе- 

(паковања до 1 кг) 
кг 70     

 

 
Смрзнуто пиле „А“ класе, тежина 

пилета до 2-3 кг 
кг 60     

 

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  
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   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом 

: 
 

словима:  

 

 

Рок важења понуде _____________ од дана отварања понуде. 

                                     (минимум 60 дана)   

 

Начин плаћања: 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цена  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се са 

оквирним количинама (наведено у колони 4.), помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.)  

-у колони 7. уписати стопу пдв-а у %, 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на 

укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %. 

-у колони 9. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа, 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 

има у реализацији испоручених добара. 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ МЕСА И МЕСНИХ ПРЕРАЂЕВИНА  

Производи од меса по квалитету морају да задовоље захтеве које садржи важећи: 

- Закон о безбедности хране ("Сл.гл.РС", 41/2009 и 17/2019 и др. закони),  

- Правилник о квалитету меса пернате живине ("Сл.гл.СФРЈ, 1/81 и 51/88),  

- Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („СЛ СЦГ“ бр. 4/2004).  
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- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гл.РС", 19/2017 и 16/2018)  

- Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса“(„Сл.лист РС“бр.31/2012,  43/2013, 

94/2015, 104/2015, 19/2017 и 50/2019 ). 

- Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанци, хемиотерапеутика, анаболика и 

других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. гласник РС“ бр. 25/2010, 28/2011,  31/2012 ;  

- Правилнику о условима хигијене хране („Сл. гласник РС“ бр. 73/2010 );   

- Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Сл. 

гласник РС“ бр. 72/2010, 62/2018);  

- Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“ бр. 91/2005, 93/2012, 17/2019 и др. закони );   

 

Понуђач (и произвођачи предмета набавке) треба:  

-да поседује сертификат: НАССР или ISO 22000 или одговарајуће. Уколико понуђач није истовремено и произвођач 

понуђених дoбара, потребно је и да произвођач понуђених добара поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или 

одговарајући; 

- да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница-мора располагати годишњим или дугорочним важећим 

уговором са овлашћеном установом (инситуцијом) за испитивање здравствене исправности намирница које су предмет ове 

набавке .; 

- да располаже декларацијима понуђених производа или атестима о њиховој здравственој исправности. По потреби 

Наручилац може тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване лабораторије за 

испитивање намирница 

 

Понуђено добро треба да испуњава следеће услове: 

 

ПИЛЕЋЕ МЕСО, класа „А“ 
- Пилећи батак и карабатак: Класа „А“, изглед, боја, структура, конзистенција, конформација, мирис и укус морају да буду 

карактеристични за живинско месо. Месо мора бити хигијенски исправно, чисто, не сме да има видљиве анатомске деформације 

и здробљене кости. На кожи не сме да буде већих остатака клица перја, паперја, оштећења. Тежина батака-карабатака мора бити 

по комаду 180-200g,  Упаковано тако да се руком може раздовјити сваки комад односно батак-карабатак.  

- Пилеће груди класа „А“, са коском и кожицом, изглед, боја, структура, конзистенција, конформација, мирис и укус морају да 

буду карактеристични за живинско месо. Месо мора бити хигијенски исправно, чисто, не сме да има видљиве анатомске 

деформације и здробљене кости. На кожи не сме да буде већих остатака клица перја, паперја, оштећења 

- Пилећа  и ћураћа прса, класа „А“, без коске и кожице, изглед, боја, структура, конзистенција, конформација, мирис и укус 

морају да буду карактеристични за живинско месо. Месо мора бити хигијенски исправно, чисто, не сме да има видљиве 

анатомске деформације.  



Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“,Ваљево,  ул. Владике Никола бр.54 
Јавна набавка добара број ЈНД-1/2020:  Животне намирнице за исхрану ученикау Дому ученика и практичну наставу ученика 

 

Page 43 of 91 

 

- Пилећа јетера: карактеристичне боје, мириса и укуса за изнутрицу, пакована максимално по 1/2кг.  

- Пиле: класа „А“, , изглед, боја, структура, конзистенција, конформација, мирис и укус морају да буду карактеристични за 

живинско месо. Месо мора бити хигијенски исправно, чисто, не сме да има видљиве анатомске деформације и здробљене кости. 

На кожи не сме да буде већих остатака клица перја, паперја, оштећења. Тежина по комаду до 2кг 

 

 

 НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Достава меса вршиће се сопственим возилом ф-ццо магацин наручиоца. 

 

Производи на дан пријема не смеју имати истек рока употребе краћи од 30 дана. Koд испоруке датум замрзавања не сме да 

прелази 6 месеци;  

 

Месо се у Дом дотавља на основу прецизног требовања Наручиоца једном до два пута  недељно до 10,00 часова, а према 

договору са овалшћеним лицем Наручиоца. 

 

НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊЕ 

Транспорт меса обављаће се наменским возилом. 

Месо треба да је упаковано у адекватној амбалажи према важећим прописима.. 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Сваку појединачну испоруку пратиће отпремница са тачним  подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту 

испоруке. 

Из сваку испоруку меса доставиће се и потврда о здравственој исправности производа животињског порекла које се 

отпрема превозним средством у унутрашњем промету издату од стране овлашћеног органа или лица. 

        

 

 

        

    Датум: _______________                                                       М.П.                                      Потпис одговорног лица 

 

                                                                                                                                               ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ  4 
V  ПАРТИЈА 

     

5. МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 
 

Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена 

без ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 

УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

1.  

РОШТИЉСКА КОБАСИЦА-продимљена (танка) 

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса. Произведена од свињског меса и /или јунећег меса, 

масо може бити саламурено или несаламурено и 

обавезно продимљено. Надев на пресеку мора бити 

састављен од приближно уједначених комадића 

мишићног ткива црвене боје и масног ткива беле боје, и 

састојци у надеву равномерно распорежени, стабилне 

боје и пријатног укуса, кобасице калибриране тежине од 

55-70 грама,     да је садржај укупних протеина  од 12-

20%) 

кг 

 

 

120 
    

 

2.  

ДОМАЋА СРПСКА КОБАСИЦА  
„CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

или одговарајуће 

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса. Надев на пресеку мора бити састављен од 

приближно уједначених комадића мишићног ткива 

црвене боје и масног ткива беле боје, и састојци у 

надеву равномерно распорежени, стабилне боје и 

пријатног укуса, кобасице калибриране тежине од 55-70 

грама,     да је садржај укупних протеина  од 12-20%, 

садржај колагена у  укупним протеинима највише 30% 

кг 
50 

    

 

3.  

ВИРШЛА 
 „CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

или одговарајуће 

Фино уситњена барена кобасица. 

Састојци: свињско и говеђе месо, вода, масно и везивно 

кг 
500 
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена 

без ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 

УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

ткиво беланчевинасти производи од соје, кухињска со, 

регулатор киселости Е 262, зачини и екстрати зачина, 

шећер, стабилизатор Е412, емулгујуће соли Е450, Е451, 

Е452, антиоксиданс Е300, конзерванс Е250. 

Садржај укупних протеина минимум 11 %.  

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса  

4.  

СЛАНИНА- ХАМБУРШКА  

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса. Без засека, правилно обликована, чисте и суве 

површине, боје беле или жутосмеђе до смеђе од одма 

или зачина. Боја меснатог ткива на пресеку бела а 

меснатих делова руђичасто црвена до црвена. 

Конзистенција чврсто еластична, ачи не и жилава. 

Мирис и укус пријата н и својствен укус слаланине. 

кг 

 

120     

 

5.  

СЛАНИНА-ПАНЧЕТА 

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса. Без засека, правилно обликована, чисте и суве 

површине, боје беле или жутосмеђе до смеђе од одма 

или зачина. Боја меснатог ткива на пресеку бела а 

меснатих делова руђичасто црвена до црвена. 

Конзистенција чврсто еластична, ачи не и жилава. 

Мирис и укус пријата н и својствен укус слаланине. 

кг 
30 

    

 

6.  

ДИМЉЕНА СВИЊСКА  ШПИЦ РЕБРА  

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса  

кг 
60 

    

 

7.  

ДИМЉЕНЕ БУТКИЦЕ  

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса  

кг 
10 

    

 

8.  
ПИЛЕЋА ПРСА У ОМОТУ  
„CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

кг 
150 
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена 

без ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 

УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

или одговарајуће 

 Пастеризована конзрва од меса у комадима 

Састојци: Пилећи филе 58 %, вода, кукурузни скроб, 

кухињска со, смеша додатака адитива и зачина 

(емулгатори: дифосфати, трифосфати, полифосфати, 

згушњивач: обрађене еушеума алге; кухињска со, 

малтодекстри; појачивач ароме: мононатријум- 

глутаминат; антиоксиданс:натријум-аскорбат; декстроза, 

арома; екстрати зачина), беланчевинасти производи од 

соје и конзерванс (натријум нитрит). Садржај укупних 

протеина најмање 11%.  Припремљена према важећем 

Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода 

од меса и производа од меса 

9.  

ПИЦА ШУНКА 
„CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

или одговарајуће 

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса. Садржај протеина меса мора да је најмање 10% 

кг 
360 

    

 

10.  

СТИШЊЕНА  ШУНКА У ОМОТУ  
„CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

или одговарајуће 

Састојци:месо свињског бута 52,5% вода, пшенични 

скроб, 

кухињска со, беланчевинасти производи од соје, 

стабилизатори Е407а, Е450, Е451, Е452, шећер, зачини и 

екстрати зачина, појачивач ароме Е621, антиоксиданс Е 

300, конзерванс Е 250. Садржај укупних  протеина меса 

минимум 10%) 

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса. Садржај протеина меса мора да је најмање 10% 

кг 
330 

    

 

11.  

ЧАЈНА КОБАСИЦА  
„CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

или одговарајуће 

Ферментисана сува кобацица. 

кг 
320 
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена 

без ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 

УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

Састојци:свињско и говеђе месо I и II категорије, чврсто 

масно ткиво, кихињска со, зачини и екстракти зачина, 

декстроза, стартер култура, конзерванс, Е 250, 

антиоксиданс Е 300. 

Садржај протеина меса минимум 20 %.  

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса  

12.  

БУДИМСКА КОБАСИЦА 
„CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

или одговарајуће 

Ферментисана сува кобасица. 

Састојци: свињско и говеђе месо, чврсто масно ткиво, 

кихињска со, зачини, киселина Е575, декстроза, шећер, 

конзерванс, Е250, антиоксиданс Е300. 650 

Садржај протеина меса минимум 20 %.  

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса  

кг 
70 

    

 

13.  

КУЛЕН 
„CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

или одговарајуће 

Ферментисана сува кобасица. 

Састојци:свињско месо I категорије, чврсто масно ткиво, 

кихињска со, зачини, декстроза, шећер киселина Е575, 

конзерванс, Е250, антиоксиданс Е300. 

Садржај протеина меса минимум 22 %.  

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса   

кг 
10 

    

 

14.  

ДИМЉЕНИ СВИЊСКИ ВРАТ Б/К -вакумиран 
„CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

или одговарајуће 

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса  

кг 
240 
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена 

без ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 

УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

15.  

ДИМЉЕНИ КАРЕ – ПЕЧЕНИЦА 
„CARNEX“, „YUHOR“, „NEOPLANTA“, „ZLATIBORAC“ 

или одговарајуће 

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса  

кг 
20 

    

 

16.  

СВИЊСКА МАСТ 

Припремљена према важећем Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 

меса  

кг 
180 

    

 

17.  Чварци -дуван кг 10      

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

Рок важења понуде _____________ од дана отварања понуде. 

                                     (минимум 60 дана)   

 

Начин плаћања: 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цена  
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се са 

оквирним количинама (наведено у колони 4.), помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.)  

-у колони 7. уписати стопу пдв-а у %, 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на 

укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %. 

-у колони 9. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа, 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 

има у реализацији испоручених добара. 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ МЕСА И МЕСНИХ ПРЕРАЂЕВИНА  

Производи од меса по квалитету морају да садрже законске захтеве које садржи важећи: 

-  Закон о безбедности хране ("Сл.гл.РС", 41/2009 и 17/2019),  

-  Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („СЛ СЦГ“ бр. 4/04).  

- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гл.РС", 19/2017 и 16/2018) 

- „Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса“(„Сл.лист РС“бр.31/2012,  43/2013, 

104/2014, 94/2015 и 50/2019). 

- Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанци, хемиотерапеутика, анаболика и 

других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. гласник РС“ бр. 31/12);  

- Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Сл. 

гласник РС“ бр. 72/2010, 62/2018);  

 

Понуђач (и произвођачи предмета набавке) треба:  

-да поседује сертификат: НАССР или ISO 22000 или одговарајуће. Уколико понуђач није истовремено и произвођач 

понуђених дoбара, потребно је и да произвођач понуђених добара поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или 

одговарајући; 

- да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница-мора располагати годишњим или дугорочним важећим 

уговором са овлашћеном установом (инситуцијом) за испитивање здравствене исправности намирница које су предмет ове 

набавке .; 
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- да располаже декларацијима понуђених производа или атестима о њиховој здравственој исправности. По потреби  

 

Наручилац може тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване лабораторије за 

испитивање намирница 
 

 

 НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Достава Месних прерађевина  вршиће се сопственим возилом ф-ццо магацин наручиоца. 

Месне прерађевине  се у Дом дотављају  на основу прецизног требовања Наручиоца,  минимум три пута недељно  до 9,00 

часова, а према договору са овалшћеним лицем Наручиоца. 

 

НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊЕ 

Транспорт Месне прерађевине  обављаће се наменским возилом.  

Месне прерађевине треба да буду паковане у фолије и транспортне кутије у складу са важећим правилником:„Правилником 

о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса“ и „Правилником о декларисању, означавању 

упакованих намирница. 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Сваку појединачну испоруку пратиће отпремница са тачним  подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту 

испоруке. 

Из сваку испоруку Месне прерађевине  доставиће се и потврда о здравственој исправности производа животињског порекла 

које се отпрема превозним средством у унутрашњем промету издату од стране овлашћеног органа или лица. 
  

 

 

 

        

    Датум: _______________                                                       М.П.                                      Потпис одговорног лица 

 

                                                                                                                                               ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ  4 
 

VI  ПАРТИЈА 

6. РИБА 
 

Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена 

без ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

1.  РИБА ОСЛИЋ  ринфуз- комади око 500г, 

ХОКИ плави, прва калса, без главе и репа, 

да код испоруке није прошло више од 6 

месеци од замрзавања, смрзнут са 10% леда, 

фриком или одговарајућа 

кг 200  

    

2.  РИБА ОСЛИЋ ФИЛЕТИ –комади око 

120г, смрзнут са 10% леда, фриком или 

одговарајућа 

кг 150  

    

3.  СКУША –очишћена, смрзнута (200 г комад) кг 40      

4.  ПАСТРМКА –очишћена, смрзнута (180-200 

г комад) 
кг 80  

    

5.  ПАНИРАНИ колутићи ЛИГЊИ- 

уситњено месо лигње минимум 50% 
кг 30  

    

6.   РИБЉА ПЉЕСКАВИЦА, 100г -од филета 

ослића 
кг 30  

    

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  
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словима:  

 

Рок важења понуде _____________ од дана отварања понуде. 

                                   (минимум 60 дана)   

Начин плаћања: 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цена  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се са 

оквирним количинама (наведено у колони 4.), помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.)  

-у колони 7. уписати стопу пдв-а у %, 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на 

укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %. 

-у колони 9. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа, 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 

има у реализацији испоручених добара. 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
 

КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ и ЗДРАВСВЕНА ИСПРАВНОСТ  

Понуђена добра испуњавају детаљне захтеве да садрже законске захтеве које садржи важећи:  Закон о безбедности хране 

("Сл.гл.РС", 41/2009 и 17/2019), и који су садржани у „Правилнику о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, 

шкољкеше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе („Сл.лист СРЈ бр.6/2003и „Сл.лист 

СЦГ, бр. 56/2003-рд. правилник и 4/2004-др.правилник), „Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница“ ( 

"Сл.гл.РС", 85/2013 и 101/2013), Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гл.РС", 19/2017 и 

16/2018) 
 

Понуђач (и произвођачи предмета набавке) треба:  
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-да поседује сертификат: НАССР или ISO 22000 или одговарајуће. Уколико понуђач није истовремено и произвођач 

понуђених дoбара, потребно је и да произвођач понуђених добара поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или 

одговарајући; 

- да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница-мора располагати годишњим или дугорочним важећим 

уговором са овлашћеном установом (инситуцијом) за испитивање здравствене исправности намирница које су предмет ове 

набавке .; 

- да располаже декларацијима понуђених производа или атестима о њиховој здравственој исправности. По потреби  

Наручилац може тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване лабораторије за 

испитивање намирница 
 

КАРАКТЕРИСТИКЕ:  

Ослић - хоки плави, прва класа, око 800 g/ком, без главе и репа, да код испоруке није прошло више од 6 месеци од датума замрзавања;  
Пастрмка и скуша- порцијашице – 180-220г/ком, комади појединачни (да нису слепљене при замрзавању). 

 

НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Понуђач намирнице превози сопственим возилом ф-ццо магацин Наручиоца истоварено, на основу прецизног требовања 

Наручиоца,два пута недељно до 10 часова а  према договору са надлежним службама Наручиоца. 

 

НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊЕ 

Транспорт рибе и производа од рибе  обављаће се наменским возилом у адекватној и чистој амбалажи. 

Риба и производи од рибе  ће бити паковане у складу са у „Правилнику о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, 

шкољкеше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе („Сл.лист СРЈ бр.6/2003и „Сл.лист 

СЦГ, бр. 56/2003-рд. правилник и 4/2004-др.правилник) и По потреби Наручилац може тражити и важећи извештај о 

исправности намирнице оверен од стране акредитоване лабораторије за испитивање намирница 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Сваку појединачну испоруку пратиће отпремница са тачним  подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту 

испоруке. 

Из сваку испоруку Рибе и производа од рибе  доставиће се и потврда о здравственој исправности производа животињског 

порекла које се отпрема превозним средством у унутрашњем промету издату од стране овлашћеног органа или лица. 

        

    Датум: _______________                                                       М.П.                                      Потпис одговорног лица 

 

                                                                                                                                               ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ  4 
VII  ПАРТИЈА 

 

7. СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 
 

Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 
УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

 СВЕЖЕ  ВОЋЕ 

1.  -Јабукa АЈДАРЕД –1. КЛАСА,  

170 –200 грама, (5-6ком/кг) 
кг 200  

    

2.  -јабукa ЗЛАТНИ ДЕЛИШЕС –1. КЛАСА, 

170 –200 грама, (5-6ком/кг) 
кг 200  

    

3.  - крушкa, 1. КЛАСЕ,  
170 –200 грама (5-6ком/кг) 

кг 150  
    

4.  
- бресквa,  
170 –200 грама (5-6ком/кг) 

кг 150  
    

5.  
- нектаринa 
170 –200 грама (5-6ком/кг) 

кг 50  
    

6.  - јагодa кг 120      

7.  - грожђе кг 120      

8.  
- поморанџa,  
170 –200 грама (5-6ком/кг) 

кг 600  
    

9.  - мандаринa кг 400      

10.  - лимун кг 100      

11.  - бананa кг 600      

СВЕЖЕ  ПОВРЋЕ 

1.  -кромпир кг 1000      

2.  -малди кромпирићи кг 100      

3.  -црни  лук кг 320      

4.  -бели лук кг 5      

5.  -празилук кг 5      
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 
УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

6.  -купус кг 800      

7.  -паприка бабура кг 50      

8.  паприка црвена (шиља) кг 350      

9.  -шаргарепа кг 250      

10.  -прадајиз  кг 250      

11.  -краставац кг 10      

12.  -пасуљ (градиштанац ) кг 100      

13.  -пасуљ ( тетовац ) кг 100      

14.  -бела зелен кг 2      

15.  -карфиол кг 80      

16.  - тиквице кг 200      

17.  - ротквице веза 5      

18.  -блитва кг 6      

19.  -листина-бела  веза 80      

20.  -зелена салата ком 15      

21.  -плави парадајз кг 50      

22.  
-свежи шампињони  

(пакет 400 гр) 
пакет 550  

    

23.  -ротква црна  кг 3      

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  
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словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

 

Рок важења понуде _____________ од дана отварања понуде. 

                                     (минимум 60 дана)   

Начин плаћања: 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

 

УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цена  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се са 

оквирним количинама (наведено у колони 4.), помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.)  

-у колони 7. уписати стопу пдв-а у %, 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на 

укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %. 

-у колони 9. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа, 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 

има у реализацији испоручених добара. 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
 

 

КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА И ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ 

Понуђена добра испуњавају детаљне законске захтеве које садржи важећи: Закон о безбедности хране ("Сл.гл.РС", 41/2009 

и 17/2019)и који су садржани у Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки (Сл.гласник СЦГ 31/2003, 56/2003 и 4/2004) 
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и у Правилнику о техничким и другим захтевима за воће, поврће и њихове призводе намењене за индустриску прераду 

(Сл.гласник РС, бр.63/09,44/2011 и 77/2011). 

 

Понуђена добра која су предмет набавке-испоруке, по својим квалитативном карактеристикама треба да спадају у I 

категорију квалитета ( I класа)-плодови морају бити од висококвалитетних сорти, без недостатака у погледу степена зрелости, 

крупноће, облика, боје, укуса. 
 
Јабуке: Морају одговарати карактеристикама сорте по облику, крупноћи, боји и чистоћи покожице, зрелости, укусу и боји. Пречник 

јабука мора бити најмање 70 мм, 5-6 комада у једном килограму (тежина једне јабуке од 170-200 g).  

Плодови морају бити од висококвалитетних сорти, без недостатака у погледу степена зрелости, крупноће, облика, боје, укуса.  

Крушка: Морају одговарати карактеристикама сорте по облику, крупноћи, боји и чистоћи покожице, зрелости, укусу и боји, 5-6 

комада у једном килограму (тежина једне јабуке од 170-200 g).  

Плодови морају бити од висококвалитетних сорти, без недостатака у погледу степена зрелости, крупноће, облика, боје, укуса.  

Брескве, нектарине: Морају одговарати карактеристикама сорте по облику, крупноћи, боји и чистоћи покожице, зрелости, укусу и 

боји, . 5-6 комада у једном килограму (тежина једне јабуке од 170-200 g).  

Плодови морају бити од висококвалитетних сорти, без недостатака у погледу степена зрелости, крупноће, облика, боје, укуса.  

Јагода : мора одговарати карактеристикама сорте, по величини плода, боји, чистоћи покожице, технолошкој зрелости и укуса и боје 

Грожђе: мора одговарати карактеристикама сорте, по величини зрна, боји, чистоћи покожице, технолошкој зрелости и укуса и боје.  

Поморанџе: 5-6 комада у једном килограму, испорука нето плода, садржај сока преко 35%, маса једног плода треба да буде од 170g до 

200g;  

Мандарине: наранџастожуте боје, са садржајем сока преко 40%;  

Лимун: жуте боје, са садржајем сока преко 25%.  

Банане: маса једног плода треба да буде од 180g до 200g;  

 

Кромпир за округле сорте пречник кртоле мора бити најмање 60 мм, а за дугуљасте и полудугуљасте сорте 60 мм, без клица, 

правилног облика, без механичких оштећења, типичан за сорту, чврст, правилно развијен, у пресеку да буде уједначеног изгледа и боје 

типичног за сорту.  

Млади кромпир да буде свеж, типичне боје за сорту, не буде зелен, без механичких оштећења.  

Шаргарепа мора имати глатке коренове правилног облика, типичне боје и укуса који не смеју бити механички оштећени, 

нити дрвенасти. 
Купус: главице треба да буду добро развијене, уједначене по крупноћи, боји и корену одсеченим до основе главице, збијене, целе, 

чврсте, без механичних оштећења, свеж, без увелих листова.  

Црни лук: пречник главице мора износити најмање 40 мм, својственог укуса и мириса;  

Бели лук: пречник главице мора износити најмање 30 мм, својственог укуса и мириса;  

Зелена салата мора имати нежне, чврсте и крте главице, развијене, уједначене по облику и боји.  

Лиатина мора бити без увелих и оштећених листова, свеж, у вези да има 10 листова, да није пречник листа по дужини мањи од 20 цм  



Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“,Ваљево,  ул. Владике Никола бр.54 
Јавна набавка добара број ЈНД-1/2020:  Животне намирнице за исхрану ученикау Дому ученика и практичну наставу ученика 

 

Page 58 of 91 

 

Паприка: Плодови паприке морају бити сочни, својственог укуса и боје, добро развијени, уједначени по облику и крупноћи, да нису 

оштећени.  

Паприка бабура: до 12 комада у килограму, паприка црвена и жута;  

Краставац: плодови морају бити чврсти, сочни, правилно развијени, правилног облика, глатки, без горчине, без шупљина. 

Корнишони, типичне величине, боје изгледа за сорту, не дужи од 60mm.  

Пасуљ- мора бити из исте бербе, исте сорте, здрав, сув (са највише 16% воде), - уједначен по величини и боји, без потамнелих и 

смежураних зрна и оштећења изазваних складишним штеточинама. 

 

Понуђач (и произвођачи предмета набавке) треба:  

-да поседује сертификат: НАССР или ISO 22000 или одговарајуће. Уколико понуђач није истовремено и произвођач 

понуђених дoбара, потребно је и да произвођач понуђених добара поседује сертификат НАССР или ISO 22000 или 

одговарајући; 

- да има обезбеђену контролу здравствене исправности намирница-мора располагати годишњим или дугорочним важећим 

уговором са овлашћеном установом (инситуцијом) за испитивање здравствене исправности намирница које су предмет ове 

набавке .; 

- да располаже декларацијима понуђених производа или атестима о њиховој здравственој исправности. По потреби  

 

Наручилац може тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване лабораторије за 

испитивање намирница 

 

НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Понуђач ће вршити доставу сопственим возилом ф-ццо магацин Наручиоца. 

Достава добара вршиће се према конкретној спецификацији-наруџбеници Наручиоца, минимум 3 пута недељно до 9.00 

часова а у договору са надлежним службама Наручиоца. 

 

НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊЕ 

Транспорт воћа и поврћа мора се обављати  наменским возилом. 

Воће и поврће се мора паковати у адекватну и чисту амбалажу према  важећем Правилнику о квалитету воћа, поврћа и 

печурака. Наручилац може, по потеби, тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване 

лабораторије за испитивање намирница 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Сваку појединачну испоруку прати отпремница са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту 

испоруке. 
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Све намирнице се пакују у одговарајућој амбалажи.  

Уз сваку испоручену намирницу (домаћег или страног порекла) прилаже се атест о исправности производа. По потреби 

Наручилац може тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване лабораторије за 

испитивање намирница 
 

        

    Датум: _______________                                                       М.П.                                      Потпис одговорног лица 

 

                                                                                                                                               ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ  4 
 

VIII  ПАРТИЈА 
 

8. СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ 
 

Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 
Јед. 

мере 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а 

УКУПАНА 

цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 

1.  -боранија-зелена       Р -1/10 кг 60      

2.  -бораниј жута Р -1/10 кг 60      

3.  -грашак          Р -1/10 кг 250      

4.  -спанаћ  кг 25      

5.  

-мешано поврће за супу 

(шаргарепа, бела зелен-першун, 

целер, пашканат) Р- 1/10 
кг 200    

  

6.  -мешано поврће за чорбу Р –1/10 кг 150      

7.  -мешано поврће за ђувеч Р –1/10 кг 160      

8.  -мексичка мешавина   кг 60      

9.  -царска мешавина кг 100      

10.  -златна мешавина кг 180      

11.  -кукуруз шећерац  кг 40      

12.  
-помфрит смрзнут, паковање 2-

3кг  
кг 100    

  

СМРЗНУТО ВОЋЕ 

13.   -вишња без коштице  5/1 кг кг 20      

14.   -црвено воће мих   5/1 кг кг 10      
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УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

Рок важења понуде _____________ од дана отварања понуде. 

                                     (минимум 60 дана)   

Начин плаћања: 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 

 

УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цена  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се са 

оквирним количинама (наведено у колони 4.), помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.)  

-у колони 7. уписати стопу пдв-а у %, 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на 

укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %. 

-у колони 9. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа, 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 

има у реализацији испоручених добара. 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
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КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ДОБАРА-  

Понуђена добра испуњавају детаљне законске захтеве које садржи важећи: Закон о безбедности хране ("Сл.гл.РС", 41/2009 

и 17/2019) и важећим правилницима о квалитету -Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки (Сл.гласник СЦГ 31/2003, 

56/2003 и 4/2004),  Правилник о техничким и другим захтевима за воће, поврће и њихове призводе намењене за 

индустриску прераду (Сл.гласник РС, бр.63/2009.44/2011 и 77/2011), Правилник о декларисању, означавању и рекламирању 

хране ("Сл.гл.РС", 19/2017 и 16/2018) 

 

Понуђена добра имају одговарајуће декларације или атест о здравственој исправности. По потреби Наручилац може 

тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване лабораторије за испитивање 

намирница.  

 

НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Понуђач  производе  превози сопственим возилом ф-ццо магацин Наручиоца истоварено.  

Уговорене намирнице достављају се Наручиоцу  на основу прецизног требовања Наручиоца, и према диспозицији 

Наручиоца   до 10,00 часова а у договору са надлежним службама Наручиоца. Водити рачуна код испоруке да није прошло 

више од 12 месеци од датума замрзавања 
 

НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊА 

Намирнице  који се испоручују наручиоцу, морају бити адекватно складиштени и чувани у магацинима-хладњачама 

Понуђача, а транспорт и достава врши се одговарајућим термо доставним возилом. Намирнице се испоручују адекватно 

упаковане у одговарајућој амбалажи. 

 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Сваку појединачну испоруку пратиће отпремница са тачним  подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту 

испоруке. 

Све намирнице се пакују у амбалажи на којој се налази нутритивни састав производа.  

Уз сваку испоручену намирницу(домаћег или страног порекла) прилаже се атест о исправности производа. 
 

        

    Датум: _______________                                                       М.П.                                      Потпис одговорног лица 

 

                                                                                                                                               ___________________________        
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ОБРАЗАЦ  4 
            

IX  ПАРТИЈА 
 

9. РОБА  ШИРОКЕ  ПОТРОШЊЕ-РАЗНИ  ПРЕХРАМБЕНИ  ПРОИЗВОДИ  
 

Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

1.  
Брашно Т400,  25/1 без адитива (произвођач 

Сточар-ЛСБ или одговарајући) 
кг 4500      

2.  
брашно пшенично Т –400  1/1-фиделинка или 

одговарајуће 
кг 1500      

3.  
брашно пшенично Т -5оо  1/1-фиделинка или 

одговарајуће 
кг 180      

4.  
интегрално брашно 1/1- фиделинка или 

одговарајуће 
кг 10      

5.  брашно кукурузно – бело 1/1 кг 40      

6.  ражано брашно, 1/1 кг 2      

7.  хељдино брашно, 1/1 кг 5      

8.  јечмено бршно, 1/1 кг 5      

9.  семе сунцокрета-ољуштен непечен кг 3      

10.  ланено семе кг 1      

11.  семе голице кг 1      

12.  овсене пахуљице кг 1      

13.  палента 500г ком 10      

14.  гриз пшенични (Ц гриз),  0,400г ком 50      

15.  презла 0.200г ком 150      

16.  мусли 0.250г ком 5      
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

17.  корнфлекс 0.250г ком 5      

18.  коре за питу и гибаницу 0,500г кг 140      

19.  квасац 0,500г сента или одговарајуће кг 140      

20.  пшеница белија 1/1 кг 15      

21.  
пиринач 0.500 (центопроизвод или одговарајуће) 

округло зрно 
кг 70      

22.  
пиринач 0.500 (центопроизвод или одговарајуће) 

дуго зрно 
кг 70      

23.  соја комадићи кг 2      

24.  соја љуспице  кг 2      

25.  

Маргарин  (Master export plus EE-2)  

Полуготови производ за професионалну 

употребу у пекарству и посластичарству, 

маргарински намаз-састојци: биљна уља и масти 

70%(масти палме), делимично хидрогенизоване 

биљне масти(палме), уља(соје и кукуруза у 

различитим пропорцијама), воће, со , емулатори 

(Е471, Е322 сојини лецитин) регулатор 

киселости(Е330)конзерванс(Е202)ароме, боја 

(бета каротен) 

кг 1350      

26.  маргарин стони 0,250кг ком 150      

27.  маргарин стони 0,250кг, посни ком 150      

28.  маргарин за намаз-0,500кг, посни  ком 25      

29.  маслац 0,020 ком 120      

30.  уље 1/1 (витал, дијамант или одговарајуће) л 1450      

31.  шећер кристал   1/1   кг 1050      
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

32.  шећер у праху  0,250г ком 50      

33.  мед  0,025г ком 350      

34.  мармелада     мешана    3/1 кг 3      

35.  мармелада     јагода    3/1 кг 3      

36.  мармелада    бресква    3/1 кг 3      

37.  мармелада    шипурак    3/1 кг 3      

38.  мармелада мешана, термостабила кг 35      

39.  

воћно пуњење термостабилно састав: вишња, 

шећер, средство за желатирање, лимунска 

киселина, конзерванс мах 0,10% 

кг 10      

40.  
чоколадни крем за надев-термостабилан (крем 

Кремко или одговарајући) 
кг 155      

41.  бибер  млевени, кесице 10гр кес 340      

42.  бибер зрно 10 гр кес 100      

43.  паприка алева, кеса 100гр-Хоргош. кес 80      

44.  туцана љута паприка 100г кес 10      

45.  со  1/1 кг 310      

46.  сирће алкохолно 1/1 л 180      

47.  есенција „Теслић“ 250мл ком 5      

48.  
зачин  " Ц  "1/1(најмање 15% сушеног поврћа, 

макс.60%кух.соли) 
кг 45      

49.  зачин за рибљу чорбу Алас или одоговарајући кес 5      

50.  бели лук у праху 20г кес 5      
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

51.  сода бикарбона 20г („Ц“) кес 60      

52.  прашак за пециво -кесице 12 гр („Ц“) кес 500      

53.  ванил шећер - кесице 10гр („Ц“) кес 350      

54.  цимет   - кесице 5 гр кес 70      

55.  оригано - кесице 3 гр кес 70      

56.  лимунтус - кесице 10гр кес 20      

57.  винобран - кесице 10гр („Ц“) кес 150      

58.  конзерванс кесице 5 гр („Ц“) кес 100      

59.  слачица -кесице 50гр („Ц“) кес 3      

60.  суви першун -кесице 10гр („Ц“) кес 30      

61.  мирођија -кесице 100гр  кес 3      

62.  куркума кесица 100гр кес 3      

63.  чили кесица 100гр кес 3      

64.  ловор лист 10 гр кес 30      

65.  ким  8 гр кес 10      

66.  сусам – рифузно, паковање од 1-5кг кг 50      

67.  сусам   0,100гр кг 20      

68.  маслине-мариниране, без коштице, 1/1  кг 5      

69.  шампињони- маринирани, резани, 1/1 кг 20      

70.  рен стругани, маринирани, 190-220г ком 10      

71.  сенф  1/1 кг кг 20      

72.  кечап  благи 1/1 кг 280      

73.  кечап љути 1/1 кг 50      
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

74.  мајонез са јајима, канта 1000мл ком 10      

75.  мајонез , кесица 190мл ком 5      

76.  мајонез посни, канта 1000мл ком 5      

77.  мајонез посни, кесица 95мл ком 5      

78.  концентрат за супу кокошији 1/1 кг 5      

79.  концентрат за супу говеђу 1/1 кг 5      

80.  парадаиз  1/1 (за кување) л 120      

81.  фида резанци за супу са јајима - фиделинка или 

одговарајући паковање 400-500 грама 
ком 120      

82.  резанци за супу без јаја – посни-фиделинка или 

одговарајући  400-500 грама 
ком 20      

83.  тестенина за супу у облику слова, звездица или 

шкољкица  400-500 грама 
ком 20      

84.  шпагете са јајима  (фиделинкаили одговарајуће, 

паковање 500г)   
ком 80      

85.  
чипкасти резанци са јајима (фиделинка или 

одговарајуће, паковање 500г) 
ком 40      

86.  
посне макароне (фиделинка или одговарајуће, 

паковање 350г) 
ком 20      

87.  
сечена макарона са јајима (фиделинка или 

одговарајуће, паковање 400г) 
ком 50      

88.  коре за лазање 0,500г ком 30      

89.  обланде велика  („Ц“)- ком 25      

90.  медене коре -паковање  ком 4      

91.  еуро крем (таково, ципирипи) 1/1 кг 80      

92.  еуро блок 0,050 (таково, ципирипи) ком 1900      

93.  крем бананице (соко-штарк) ком 7100      
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

94.  
дезерт са чоколадом и  лешником или 

кикирикијем од 30-40г(sweet или одговарајуће) 
ком 3500      

95.  
дезерт са чоколадом и млеком 30гр.  (киди или 

одговарајуће)  
ком 4000      

96.  
посни дезерт са житарицама и воћем 25-30гр 

(витанова или одговарајући) 
ком 1100      

97.  
Бисквит са пуњењем (чоколадно, воћно или 

ванила), преливен чоколадом, 0,035-0,050.гр. 
ком 500      

98.  чоколада за јело 250г 

(најлепше жеље или одговарајуће) 
ком 20      

99.  пудинг  кесица   ванила („Ц“) 0.040 ком 240      

100.  пудинг  кесица   чоколада („Ц“) 0.049 ком 30      

101.  пудинг  кесица   јагода или малина („Ц“) 0.040 ком 30      

102.  пудинг  кесица   слатка павлака („Ц“) 0.040 ком 140      

103.  какао кесице 0,100 ком 30      

104.  чоколада за кување-црна 0,200 ком 40      

105.  чоколада за кување-бела 0,200 ком 10      

106.  чоколада за кување-црна 200гр, посна ком 120      

107.  чоколада за кување-бела 200гр, посна ком 10      

108.  
кекс -1/1 –посни (авала, златни пек или 

одговарајући) 
кг 50      

109.  кекс плоазма млевени, 300г ком 10      

110.  кекс плазма 75г  ком 1200      

111.  степ сок 10г(лимун, киви, наранџа, вишња) кес 40      

112.  
сириште маја 1/1 (стандард, екстра или 

специјал) 
л 30      

113.  сладолед –4 врсте сладоледа у паковњу кг 30      
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

114.  
минералан  вода, газирана 1/1, стаклена 

амбалажа 
л 160      

115.  
минералан  вода, газирана, боца 1,25л, пвц 

амбалажа 
л 20      

116.  минерална вода негазирана 0.500 ком 1800      

117.  сируп  (лимун, поморанџа) 1/1 л 50      

118.  сок тп    0,2л -наранџа ком 3700      

119.  сок тп    0,2л -јабука ком 3700      

120.  сок 1/1негазиран (100% воће-поморанџа) ком 40      

121.  сок 1/1негазиран (100% воће-јабука) ком 40      

122.  сок 1/1газиран (фанта) ком 50      

123.  сок 1/1 (кола) ком 70      

124.  кока кола 0,5л ком 11000      

125.  фанта 0,5л  ком 3500      

126.  чај нана 20/1 ком 80      

127.  чај шипак 20/1 ком 80      

128.  чај воћни 20/1 ком 80      

129.  чај камилица 20/1 "C" или одговарајући ком 80      

130.  суво грожђе 0.100кг ком 5      

131.  мускатни орашчић, кесица 5г кес 5      

132.  ораси –ринфуз кг 5      

133.  лешник-0,100кг кг 2      

134.  млевени мак  0,200кг кг 10      
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

135.  желе бонбоне 0,500кг кг 1      

136.  шлаг крем 0,500-бели ком 10      

137.  шлаг пена 0,500-бели ком 50      

138.  шлаг крем посни 1кг ком 10      

139.  шлаг пена посна  1кг ком 5      

140.  кокос 0,100кг кес 50      

141.  густин  0,200кг кес 10      

142.  желатин за кување, кесица 10г кес 5      

143.  желатин за прелив, кесица 10г кес 5      

144.  неутрална павлака за кување 0.500 л 20      

145.  
слатка павлака 1/1(Имлек, Меггле или 

одговарајуће) 
ком 5      

146.  биљни качкаваљ (Виотрос или одговарајуће) кг 10      

147.  

МЕСНИ НАРЕЗАК 100гр  свињски изиопен 

(carnex или одговарајуће) 

-нарезак  мора да одговара важећем Правилнику 

о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од 

меса и производа од меса 

ком 
800 

 
     

148.  

ПАШТЕТА ЈЕТРЕНА 75 гр. „CARNEX“ или 

одговарајуће 

Паштета мора да одговара важећем Правилнику 

о квалитету уситњеног меса,полупроизвода од 

меса и производа од меса. У јетреној паштети 

јетре мора бити најмање 10%(пожељно и 

више),садржај протеина меса  или укупних 

протеина мора да је најмање 9%, садржај 

колагена у протеинима меса или у укупним  

протеинима може бити највише 25%. 

ком 

 

600 

 

     

149.  

РИБА У КОНЗЕРВИ са потезачем  125 гр –

сардина (београд, ева или одговарајућа) 

-Производ мора да одговара важећем 

Правилнику о квалитету и другим захтевима за 

рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске 

краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове 

ком 

 

100 
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

производе-садржај конзерве мора бити: 70-85% 

сардине, 15-30% биљно уље, со 

150.  

ТУЊЕВИНА У КОНЗЕРВИ- комади са 

потезачему 170-185 гр 

- Производ мора да одговара важећем 

Правилнику о квалитету и другим захтевима за 

рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске 

краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове 

производе 

-садржај конзеве мора бити : мин.70% туна, до 

30% биљно уље, со 

ком 

 

400 

 

 

  

  

151.  

РИБЉА ПАШТЕТА од туне 75 гр-

посна(Аргета или одговарајућа) 

-Производ мора да одговара важећем  

Правилнику о квалитету и другим захтевима за 

рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске 

краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове 

производе 

-Садржај конзерве мора бити: Морска риба 

минимум 30%, као и да у потпуности одговара 

важећем Правилнику о квалитету и другим 

захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске 

јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве 

и њихове производе.  

ком 
50 

 
 

  

  

152.  папир за печење 10м ком 150    
  

153.  алуминијумска фолија  25м ком 20    
  

154.  самолепљива фолија  25м ком 30    
  

155.  чачкалице 500/1 ком 20    
  

156.  картонске тацне 25/1, Т2 (дим. 165х110) ком 10    
  

157.  картонске тацне 25/1, Т4 (дим. 200х130) ком 10    
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Р.б. НАЗИВ  АРТИКЛА 

Јед. 

мер

е 

оквирна 

годишња  

потреба 

јединична цена  

без ПДВ-а 

укупна цена без 

ПДВ-а 

% 

ПДВ-а УКУПАНА цена 

са ПДВ-ом 

Назив 

произвођача  

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4.х 5. 7. 8. 9. 

158.  пвц чаше 0,2 ком 600    
  

159.  пвц чаше 0,03 ком 200    
  

160.  пвц чаше  0,5 ком 100    
  

161.  пвц чаше за кафу ком 300    
  

162.  сламчице 100/1 ком 3    
  

163.  грудњаче ком 20    
  

164.  штапићи за ражњиће 50/1 пак 15    
  

      

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

Рок важења понуде _____________ од дана отварања понуде. 

                                     (минимум 60 дана)   

Начин плаћања: 

- вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара. 
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УПУТСТВО: 

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цена  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се са 

оквирним количинама (наведено у колони 4.), помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.)  

-у колони 7. уписати стопу пдв-а у %, 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на 

укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %. 

-у колони 9. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа, 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 

има у реализацији испоручених добара. 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ДОБАРА- НАМИРНИЦА ШИРОКЕ 

ПОТРОШЊЕ 

Понуђена добра испуњавају детаљне законске захтеве које садржи важећи: Закон о безбедности хране ("Сл.гл.РС", 41/2009 

и 17/2019), Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гл.РС", 19/2017 и 16/2018)  као и  детаљне 

законске захтеве који су садржани у  свим другим важећим законима и правилницима о квалитету наведених намирница. 

Понуђена добра имају одговарајуће потврда, декларације или атест о здравственој исправности. По потреби Наручилац 

може тражити и важећи извештај о исправности намирнице оверен од стране акредитоване лабораторије за испитивање 

намирница 

 

Зачини: не смеју садржати стране примесе, ни средства за повећање масе;  не смеју бити екстраховани и не смеју садржати 

примесе екстрахованих зачина или њихове отпатке; морају бити у оригиналном паковању и то у херметичкој амбалажи, 

отпорној на 

пропуштање гасова и воде, мора да садржи назив зачина, назив и седиште произвођача, односно онога ко га је паковао или 

ставио у промет, земљу порекла, датум паковања и 

нето масу. 

Конзерве - морају бити добро пуњене, без бомбаже; спољашња површина мора бити чиста, без корозије и механичких 

оштећења; дно и поклопац лименке сме бити само незнатно улегнут, али под лакшим притиском треба бити гладак; шав 
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или вар на конзерви не сме бити оштећен и са траговима производа; лак са унутрашње стране конзервене сме бити оштеће; 

укус и мирис пуњења морају бити природни, својствени типу и врсти конзерве, без старних примеса и мириса, без 

раскуваних или оштећених плодова. 

 

НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Понуђач прехрамбене производе  намирнице широке потрошње  превози сопственим возилом ф-ццо магацин Наручиоца 

истоварено. 

Уговорене намирнице достављају се Наручиоцу  на основу прецизног требовања Наручиоца, а према диспозицији 

Наручиоца сваког радног дана осим викендом  до 12,00 часова а у договору са надлежним службама Наручиоца. 

 

НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊА 

Прехрамбени производи и намирнице широке потрошње који се испоручују наручиоцу, морају бити адекватно 

складиштени и чувани у магацинима. Понуђача, када је то неопходно и у хладњачи, а транспорт и достава врши се 

одговарајућим доставним возилом. Намирнице се испоручују у оригиналним паковањима. 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Сваку појединачну испоруку пратиће отпремница са тачним  подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту 

испоруке. 

Све намирнице се пакују у амбалажи на којој се налази нутритивни састав производа.  

Уз сваку испоручену намирницу (домаћег или страног порекла) прилаже се атест о исправности производа. 
 

 

        

    Датум: _______________                                                       М.П.                                      Потпис одговорног лица 

 

                                                                                                                                               __________________________             
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ОБРАЗАЦ 5. 

 

И З Ј А В А  

ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА 

 

 У отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама бр. ЈНД 1/2020 партија 

_____________, наступам и подносим понуду на следећи начин: 

 А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ 

 Б)  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

 1. ______________________________________________________ носилац посла 

 2. ______________________________________________________ члан групе 

 3. ______________________________________________________ члан групе 

 4. ______________________________________________________ члан групе 

 5. ______________________________________________________ члан групе 

 

 

Напомена:    Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о  

                        носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин. 

 

 

 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  
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ОБРАЗАЦ 6. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

који наступа самостално 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  
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ОБРАЗАЦ 7. 

 

И З Ј А В А  

ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Изјављујемо да у поступку јавне набавке добара ЈНД бр. 1/2020 – животне намирнице за 

исхрану ученика у Дому ученика и практичну наставу ученика, ПАРТИЈА 

_______________________________________ подносимо заједничку понуду и наступамо као група 

понуђача. 

Овлашћујемо члана групе ________________________________ из ________________,               

ул. ___________________________ бр. ____,  да као носилац посла - овлашћени члан групе 

понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор 

о испоруци добара-опреме. 

 

Напомена:   Учешће носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од  

40% од укупне вредности понуде                                                                                               

 

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ВРСТА-ПОЗИЦИЈА  

ДОБАРА ПОВЕРЕНА 

ЧЛАНУ ГРУПЕ  

ПОНУЂАЧА 

ПРОЦЕНТУАЛ

НО УЧЕШЋЕ У 

ПОНУДИ 

% 

ПОТПИС И ПЕЧАТ 

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  ЧЛАНА 

ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 

Носилац посла: 

 

 
_______ % м.п. ________________ 

Члан групе:  
_______ % м.п. ________________ 

Члан групе:  
_______ % м.п. ________________ 

Члан групе:  
_______ % м.п. ________________ 
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ОБРАЗАЦ  8. 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

-НОСИОЦУ ПОСЛА- 

КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 

    ПОТПИС  

ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 М. П  
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ОБРАЗАЦ  9. 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице   

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико  

                     се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.  

 

          ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 

 

 

 

 

 

 

 



Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“,Ваљево,  ул. Владике Никола бр.54 
Јавна набавка добара број ЈНД-1/2020:  Животне намирнице за исхрану ученикау Дому ученика и 

практичну наставу ученика 
 

Page 80 of 91 

 

ОБРАЗАЦ 10 

 

И  З  Ј  А  В  А  

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач ______________________________________ из 

___________________ ул. _______________________________ бр. ____ овом 

изјавом потврђује да у  потпуности прихвата све услове из конкурсне 

документације за реализацију јавне набавке добара у отвореном поступку бр.  ЈНД 

1/2020- животне намирнице за исхрану ученика  у Дому ученика и практичну 

наставу ученика - ПАРТИЈА ____________________________________________ 

  

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде 

прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки 

од тражених услова. 

 

 
                      ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 
 

НАПОМЕНА:   

За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан 

групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ  11 

ОБРАЧУН 

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3.  дин. 

4.  дин. 

5.  дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује:                                                  дин. 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 МП 
 

 

 

 

Н а п о м е н а 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12, 14/15, 68/15): 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који 

су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само трошкове: 

израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих и уколико 

су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и, 

прибављања средстава финансијског обезбеђења. 

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

Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 11 - Обрачун трошкова припреме понуде 

сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове. 
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ОБРАЗАЦ  12 

 

 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 124/12, 14/15, 68/15), као овлашћено лице Понуђача,  д а ј е  с е 

 

И  З  Ј  А  В  А  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача  

 

______________________________________________________________________________                              

                                                           (уписати назив понуђача) 

    

из _________________ ул. __________________________ бр. _________, изјављујем да је 

понуда за испоруку добара - животне намирнице за исхрану ученика у Дому ученика  и 

практичну наставу ученика,  ПАРТИЈА бр. _______, 

____________________________________________________________________ 

                                                 (назив партије)   

који су предмет ЈНД бр.1/2020  сачињена и поднета независно, без договора са другим 

понуђачима или заинетресованим лицима. 

  

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  
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ОБРАЗАЦ  13. 

МОДЕЛ УГОВОРА 

за партије 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 и 10 

 

 

Уговорне стране :  

1. Пун назив установе: Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“, 14000 

Ваљево,  ул. Владике Николаја бр. 54., матични број 07096933, ПИБ 101499305, 

коју заступа директор дипл.инж. Милан Гајић, проф., у даљем тексту Наручилац.   

и  

2. Понуђач:_______________________________________________________________,  

са седиштем у _______________,улица____________________________________,матични 

број: _________________, ПИБ ____________________, текући рачун: _________________ 

код пословне банке ________________________________кога при закључењу овог уговора 

заступа ____________________________, у даљем тексту : Добављач  

дана ________2020 године закључују Уговор о јавној набавци добара 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- Да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 

124/12, 14/15, 68/15) и на основу позива за подношење понуда за испоруку добара спровео 

отворени поступак јавне набавке, животне намирнице за исхрану ученика у Дому ученика 

обликован по партијама - ред. бр.ЈНД-1/2020.  

- Да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду број __________________________  

од _______________ 2020. године за партију бр.______, која је заведена код Наручиоца под 

бројем ___________ (попуњава Наручилац) од _______ 2020. године 

 (попуњава Наручилац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 

Уговора.  

- Да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне  

документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора.  

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава 

Наручилац) од __________2020. године (попуњава Наручилац) доделио уговор о јавној 

набавци Понуђачу и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.  

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка добара - намирница за исхрану ученика смештених у Дому 

ученика и практичну наставу ученика код Наручиоца (у даљем тексту: добара) која је 

ближе одређена усвојеном понудом (Обрасци бр. 3. и 4. конкурсне документације)  

Понуђача број ______________ од _________ 2020. године, датој у отвореном поступку 

јавне набавке бр.ЈНД -1 /2020 за партију бр. ____,  

______________________________________________________________________________                     

                                                    (уписати број и назив партије) 

која чини саставни део овог уговора (Прилог 1. овог Уговора), Техничким условима и 

захтевима из конкурсне документације и обрасцем структуре цена (Прилог 4. Уговора).  
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Понуђач наступа са подизвођачем _________________________ из ____________________ 

ул. _________________________________, који ће делимично извршити предметну 

набавку и то у делу ________________________________________________.  

ПИБ: _________________________________ 

Матични број: _________________________ 

Број рачуна: ___________________________ 

Телефон/факс: _________________________ 

E-mail: ________________________________ 
 

 

Члан 2. 

Вредност добара из члана 1. овог уговора утврђује се на износ од  _____________________ 

динара  словима _______________________________________________________________ 

_______________________________динара), са обрачунатим свим пратећим трошковима, 

без ПДВ-а.  

Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи ______________________ динара 

(словима______________________________________________________________________

_________________________________________ динара).  

Укупна вредност добара са ПДВ-ом износи ________________________________________ 

динара (словима ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________).(попуњава Понуђач)  

Наручилац ће за испоручене количине добара вршити плаћање Добављачу, према 

испостављеним фактурама, у роковима и на начин утврђен у Понуди 

бр.____________________ Понуђача, која је прихваћена од стране Наручиоца, а до укупног 

износа средстава предвиђених финансијским планом за 2020.годину Наручиоца за ову 

намену.   

Количине добара из обрасца структура цена за дату партију представљају оквирне потребе 

Наручиоца за период од 12 месеци.  

 

Члан 3. 

Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из објективних 

разлога у складу са чл. 115 ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена 

може да иницира како Добављач,тако и Наручилац.  

Промена уговорене цене на више или ниже, за партије из претходног става дозвољава се 

само из објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН  и то у следећим случајевима и под 

следећим условима:  

а) ако за време трајања уговора, дође до промене просечне тржишне цене уговорених 

намирница, за више од 5 % у односу на просечну тржишну цену на дан подношења 

понуде, онда Добављач има право да Наручиоцу за промену цена поднесе образложени 

писани захтев за повећање цена, а Наручилац, Добављачу образложено обавештење о 

смањењу цена уговорених намирница;  

б) уз образложени писани захтев за повећање цена Добављач Наручиоцу доставља 

званични извештај „Завода за информатику и статистику града Београда“ о промени и 

висини просечне тржишне цене уговорених намирница за које се води посебна аналитика, 

а за оне намирнице које нису статистички обухваћене код Завода, доставља најмање 2 
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(два) оверена ценовника произвођача робе за коју се захтева промена цене. Достављени 

ценовници произвођача предметних намирница морају носити датум примене који важи у 

моменту подношења захтева;  

в) цена намирница се може повећати највише до нивоа просечне тржишне цене 

евидентиране код „Завода за информатику и статистику града Београда“ и односи се на 

неиспоручене производе;  

г)  Наручилац је дужан да у року од највише 7 дана, обавести Добављача у писаној форми 

о прихватању или одбијању његовог захтева;  

д)  Наручилац уз званични извештај „Завода за информатику и статистику града Београда“,  

или уз званичне ценовнике референтних произвођача, подноси писмено обавештење 

Добављачу о смањењу цена уговорених производа, на основу испуњености услова из тачке 

а);  

ђ)  Корекција уговорених цена, на основу дате сагласности или поднетог обавештења  

Наручиоца, уређиваће се посебним анексом уговора. Уколико једна од уговорених страна 

не прихвати промену цена, овај уговор се може отказати са отказним роком од 30 дана од 

дана достављања писменог обавештења о отказу. 

 

Члан 4. 

Испоруке добара из члана 1. овог Уговора, Добављач  ће вршити Наручиоцу у периоду од 

12  месеци од закључивања уговора и то сукцесивно како је то одређено у конкурсној 

документацији Наручиоца, а према наруџбеници-требовању Наручиоца. Наручилац 

задржава право да одступи од процењених количина датих у члану 1. овог уговора.  

Добављач гарантује да ће испоручити уговорено добро према захтеву Наручиоца, у року 

датом у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву 

претрпљену штету која услед тога настане.  

У складу са ставом 1. и 2. овог члана, Добављач ће финансијску гаранцију- за добро 

извршење уговорене испоруке, соло меницу, са меничним овлашћењем и потврдом о њеној 

регистрацији, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и са роком важења 60 дана 

дуже од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла, доставити Наручиоцу 

најкасније на дан закључења уговора.  

 

Члан 5. 

Добављач гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора одговарати стандардима 

прихваћеним у Републици Србији и Европској Унији.  

Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак или 

је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, Наручилац ће 

доставити писмену рекламацију Добављачу, који је дужан да изврши неопходну замену у 

року од 24 сата по сачињавању Записника о рекламацији.  

Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову 

врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 

транспорту, претовару и у складиштењу.  

Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или 

евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, 

надокнадити Наручиоцу најкасније у року од 48 сати о свом трошку.  

 

Члан 6. 
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Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда 

важећих за робу која је предмет овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о 

безбедности хране ( "Службени гласник РС бр. 41/09") и Правилника о општим и 

посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и 

промета("Службени гласник РС“ бр. 72/2010), те да ће уважити евентуалне примедбе 

инспекцијских органа као да их је добио од Наручиоца до момента преузимања 

уговорених роба у магацину Добављача.  

Добављач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе.  

Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже да 

је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења 

испоручене робе код Наручиоца.  

 

Члан 7. 

Уколико Добављач не поступи у складу са чланом 4, 5 и 6 овог уговора, Наручилац има 

право једностраног раскида уговора без штетних последица по себе.  

 

 

Члан 8. 

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности  

намирница у овлашћеној институцији.  

У случају неисправности Наручилац ће робу вратити, што може уједно бити и један од 

разлога за једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца.  

 

 

Члан 9. 

Добављач за испоручена добра испоставља фактуру Наручиоцу. 

У прилогу фактуре достављају се и отпремнице о испорученим добрима, потписане од 

стране набављача или надлежне службе Наручиоца за период на који се фактура односи.  

Плаћање ће Наручилац вршити по извршеној испоруци у року од __________ а који је 

одређен у прихваћеној понуди Добављача и то на текући рачун који ће Добављач 

назначити Наручиоцу у самој фактури.  

 

Члан 10. 

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

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

 

Члан 11. 

Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци.  

Уколико Наручилац из објективних разлога, до краја истека уговорене обавезе од 12 

месеци, благовремено не закључи нове уговоре о набавци предметних добара за наредни 

период, рок трајања овог уговора се може одлуком о измени уговора продужити до дана 

закључивања новог уговора.  

 

Члан 12. 
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Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни 

суд у Ваљеву.  

 

Члан 13. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоврсна примерка од којих по два примерка 

задржава свака уговорна страна.  

 

 

 

        За Добављача,                 М.П.                                 М.П.                    За Наручиоца,  

                                        

____________________                                                                   ________________________  

 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са  

изабраним Понуђачем. Уколико Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке.  

Сваку појединачну испоруку прати доставница са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, 

као и датуму и месту испоруке.  

Све намирнице се пакују у амбалажи на којој се налази нутритивни састав производа.  

Уз сваку испоручену намирницу (домаћег или страног порекла) прилаже се атест о исправности 

производа.  
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. 

ОБРАЗАЦ  14  
 

ИЗЈАВА 

о броју закључених и реализованих уговора за јавну набавку добара – животне намирнице 

за исхрану ученика у Дому ученика и практичну наставу ученика  -ЈНД-1/2020, партија бр. 

________, назив партије ________________________________________________________ .  

У својству Понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо 

да смо у периоду 2017., 2018. и 2019. година, закључили и реализовали 

_____________________ (уписати број) купопродајних уговора о испоруци предметних 

добара.  

 

 

Назив Наручиоца, купца бр. 

уговора                          

датум 

уговарања 

вредност уговора                             

(у дин.са ПДВ-ом) 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

  НАПОМЕНА: Као доказ за наведену изјаву достављамо фотокопије уговора, односно 

листе купаца.  

 

 

Место и датум:________________         М.П.                __________________________ 

                                                                                                 Потпис овлашћеног лица  

 



Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“,Ваљево,  ул. Владике Никола бр.54 
Јавна набавка добара број ЈНД-1/2020:  Животне намирнице за исхрану ученикау Дому ученика и 

практичну наставу ученика 
 

Page 89 of 91 

 

ОБРАЗАЦ 15 

 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку добара ЈНД бр. 1/2020. 

Потврђујем да сам у име понуђача____________________________________ 

са седиштем у __________________, ул. _________________________бр. ___. 

Матични број: ___________________ПИБ: ____________________________ 

Контакт особа:  _____________________________ 

Контакт телефон:  ______________ факс: __________ 

преузео конкурсну документацију за јавну набавку добара у отвореном поступку ЈНД бр. 

1/2020 , тј. за  набавку-испоруку добара - животне намирнице за исхрану ученика у Дому ученика и 

практичну наставу ученика, ПАРТИЈА бр: ______________, 

_____________________________________________________________________________________. 

ДАТУМ:    ___________________________ 

Овлашћено лице :  ___________________________ 

ПОТПИС:    ___________________________   М.П. 

 

Напомена: Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације 

и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. Приликом 

предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне 

документације. 
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ОБРАЗАЦ  16 

 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15, 68/15),  д а ј е  с е 

 

П О Т В Р Д А  

О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

За јавну набавку добара у отвореном поступку ЈНД  1/2020  

партија __________________  

Овом потврдом Наручилац Пољопривредна школа са домом ученика «Ваљево» 

из Ваљева  ул. Владике Николаја  бр.54.,  потврђује да је од стране 

_________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног 

представника Понуђача __________________________________________ из 

__________________ ул. ___________________________________ бр. ____,                   

предата Понуда бр.______ од ___.___.2020.године за Јавну набавку добара у отвореном 

поступку ЈНД  бр. 1/2020 - животне намирнице за исхрану ученика у Дому ученика и 

практичну наставу ученика, ПАРТИЈА бр. ___ 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од 

___.___.2020.године. 

Датум пријема понуде: ____.____.2020.године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                             М.П. 

 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 

непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом 

или преко курирских служби. 
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ОБРАЗАЦ 17 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

___________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

из _________________________________ ул. _______________________________ 

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  

испред понуђача: ______________________________из ______________________,  

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања 

понуда за јавну набавку добара- животне намирнице за исхрану ученика у Дому 

ученика и практичну наставу ученика бр. 1/2020 - ПАРТИЈА бр. _____, 

____________________________________________ и предузима све радње 

прописане Законом о јавним набавкама. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке ЈНД бр. 

1/2020 и у друге сврхе се не може користити. 

 

Дана, ____. ____. 2020. године 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  

 
 

 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда 

иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је исту 

доставило у склопу запечаћене понуде. 

 


