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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА,  
Светосавска 5, 31 210 Пожега 
МБ:   07112483,  
ПИБ: 101005135     
Интернет страница наручиоца:  www.predskolskopozega.edu.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.1.3/2020. су добра – намирнице и прехрамбени производи. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Ова набавка није резервисана јавна набавка. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Особа за контакт:  Дука Илић – службеник за јавне набавке 
Телефон:      031/ 811 138, 069 740 287 
Email adresa:  komercijalapu@mts.rs                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.1.3/2020 су добра – намирнице и прехрамбени производи –назив и ознака из 
општег речника набавке-15000000 - Храна, пиће, и сродни производи. 

 
2. Партије 
Набавка је обликована у 11 партија, и то:  
 

 
Партија 

 

 
ОРН 

 
Назив партије 

1.1.3. 15000000 Храна, пиће, и сродни производи 

Партија 1 15110000 
15130000 

месо (  јунеће),  месо (свињско ) и 
месне прерађевине, 

Партија 2 15112130 месо (пилеће) 

Партија 3 15500000 млеко и млечни производи 

Партија 4 03142500 јаја 

Партија 5 03222000 воће  свеже 

Партија 6 03220000  поврће свеже 

Партија 7 15331100   поврће (замрзнуто) и воће (замрзнуто) 

Партија 8 15220000 Риба и производи од рибе ( замрзнути ) 

Партија 9  15810000 Хлеб, пецива и коре за питу 

Партија 10 03142310 Мед природни багремов 

Партија 11  15612000 
15612210 

Брашно, кукурузно брашно, зачини, кондиторски производи, тестенине, 
сокови и друга роба широке потрошње 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА 
 

  
КВАЛИТЕТ 

 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),  

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

хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ“, 

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

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

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

прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.63/13);  

Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“, бр. 4/04,12/04 и 

48/04) и Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 85/2013);  

Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу 

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

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и 

промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),  

Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста 

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

Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и 

"Службени лист СЦГ", бр. 31/2003, 56/2003 и 4/2004),  

Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 26/93, 53/95 и 

46/02),  

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

промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),  

Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и 

храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине 

остатака средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 25/2010 и 28/2011).  
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА 1. МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 15110000 

 
Р. 
Б. 

 
НАЗИВ И ОПИС 

 
Ј 
М 

 
Плани-
рана 
количина 

 
 

 
Појед. 

цена без 
ПДВ-а 

 
Укупно 

без 
ПДВ-а 

1 ОХЛАЂЕНО МЕСО 

ЈУНЕЋЕ, (бут без 

костију) 

 

кг 1 600 
 

-старост до 2 год ;                                    грло тежине 

200-400кг. живе ваге ;    месо  доставити у свежем  

стању,  да буде ружичасте боје без  нијанси жуте     -

уз   сваку испоруку обавезно доставити изјаву  ( 

потврду ) да је испорука по отпремници безбедна за 

употребу и декларацију.                                          

Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције     

  
 
 
 

2 ОХЛАЂЕНО   

СВИЊСКО МЕСО 

(бут без костију) 

 

кг 1 900 у свежем стању; фармерски товљеници тежине 95-

120 кг свеже прохлађено на температуру до 5+ С 

месо доставити у свежем стању, да буде ружичасте 

боје без  нијанси жуте ,уз сваку испоруку обавезно 

доставити изјаву  ( потврду ) да је испорука по 

отпремници безбедна за употребу и декларацију.                      

Месо мора имати жиг ветеринарске 

  
 
 
 
 
 
 

3 МАСТ СВИЊСКА, 
старости до 30 
дана 

кг 100  Пријатног и својственог мириса и укуса, да нема 
никакав страни неспецифичан укус и мирис, да је 
потпуно прозрачна на тем. +70c, упакована у чистуи  
неоштећену транспортну пвц посуду до  5/1кг 

  
 
 

4 ПАРИЗЕР 

ПИЛЕЋИ 

 

кг 50 Пријатног и својственог мириса и укуса, надев је 

уједначене ружичасте боје и да нема издвојеног 

желе а и масти, да површина није деформисана и да 

омотач добро прилеже уз надев; упаковано у чисту и 

неоштећену транспортну кутију са вентилационом 

отворомСастојци: откоштено пилеће месо 50%, вода, 

биљна маст, беланчевине,соја, кухињска со,.Укупни 

протеини 10% 

  

5 ШУНКА кг 250 
 

свињско месо од бута 62%, вода, кухињска со, 

калијум хлорид, биљна влакна**,  
 

  

6 ДИМЉЕНА 
СВИЊСКА РЕБРА 

кг 200 Пријатног и својственог мириса и укуса, површина је 

сува и чиста, да су правилног облика, уредно 

обрезаних рубова и без засека, да су светло црвене 

или црвене боје, упаковано у чисто вакум паковање 

са декларацијом па у неоштећену транспортнукутију 

са вентилационим отвором. Датум (рок трајања)  са 

вакум паковања се мора поклапати са датумом  на 

картонској амбалажи.Састојци :  свињска ребра са 

припадајућим мишићима и масним ткивом , кожом и 

костима,кухињска со, шећер, конзерванс 

,декларација произвођача о року употребе 

  

7 ХАМБУРШКА 
СЛАНИНА 

кг 300 Пријатног и својственог мириса и укуса, да је чврсто 
еластична а не жилава,  даје чиста и сува површина, 

жуто смеђе до смеђебоје, упаковано у вакум 
паковању са декларацијом  па затим у чисту и 
неоштећену транспортну кутију са вентилационим 

отвором; датум (рок трајања)  са вакум паковања се 
мора поклапати са датумом  на картонској амбалажи 

 

  
 
 
 
 

 
                                                                                                               
      УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
 
           УКУПНО СА ПДВ-ом: _____________________________ 
    
  Сви произвођачи  морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени гласник РС, 
41/09)                                                         
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 Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције и идентификациону ознаку на декларацији. 
Динамика испоруке:  До три пута недељно, до 12 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са расхладним 
уређајем.  
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и 
датуму и месту испоруке. 

2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођ ача да је испорука по отпремници 
здравствено исправна (безбедна за употребу). 

3. Решење Министарства пољопривреде и заштитe животне средине (Управа за ветерину) да објекат за 
производњу  и прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен и уписан у регистар 
Министарства  пољопривреде  и заштите животне средине (доставља се уз понуду). 
4. Потврда о уведеном HACCP систему за клање и обраду меса и израду производа од меса          ( доставља се уз 
понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона) 

5. У случају да понуђач нема сопствену кланицу потребно је приложити и копију Уговора са кланицом у 
којој је уведен НАССР систем  и такође да је тај објекат уписан у регистар Министарства  пољопривреде  и 
заштите животне средине (доставља се уз понуду) 

6. Декларација са ИД ознаком.(РС бројем) 
7. Извештај о здравственој исправности производа. (доставља се према динамици узорковања које је 

назначено у Уговору са акредитованом установом). 
 
 

 

     _________________                                                                                                                  Овлашћено лице понуђача 
             ( датум и место)                                 
                                                                            ( печат и потпис) 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  

 
ПАРТИЈА 2.   ПИЛЕЋЕ МЕСО 15112130 

 

 
Р. 
Б. 

 
НАЗИВ И ОПИС 

 
Ј 
M 

 
Плани-
рана 
количи
на 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Појед. 

цена без 
ПДВ-а 

 
Укупно 

без 
ПДВ-а 

1. Пилеће месо, свеже 
( домаћa 
производња)  

 
Кг 

 
3000 

старост 2-2,5месеца; 
Оригинално упаковано, у наменском возилу 
са расхладним уређајем; декларација на 
сваком пилету посебно; уз сваку испоруку 
доставити   изјаву да је испорука по 

отпремници безбедна за употребу и извештај 
о здр.исправности производа доставља се 
према динамици назначеној у уговору са 
акредитованом устано 

  

 
 
 
 
 
 

2. Пилеће батак-
карабатак у свежем 
стању (ринфуз-
домаћа 
производња) 

Кг 100 Старости до 2 месеца; 

Упаковано, у адекватну наменску амбалажу до 
5 килограма, достављено у наменском возилу 
са расхладним уређајем;  

декларација на сваком паковању посебно; 
 уз сваку испоруку доставити   
  изјаву да је испорука по отпремници 
 безбедна за употребу и  

Извештај о здр.исправности производа 
доставља се према динамици назначеној у 
уговору са акредитованом  установом 

  

                                                                                              . 
                           УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
 
              УКУПНО СА ПДВ-ом: _______________________________ 
 
Динамика испоруке: До три пута недељно, до 12 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено. 
Рок испоруке: 3 дана 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Прописи који се односе на квалитет и безбедност производа : 

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

 -Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница ( Сл.лист СЦГ бр.4/2004, 12/2004, 

48/2004 )  

- Правилник о количинама пестицида, метала, металоида, хемитерапеутика, анаболика и других 

супстанци које се могу налазити у животним намирницама (Сл. лист СРЈ, бр. 5/92, 11/92 - испр. и 

32/2002) 

 - Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и 

храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине 

остатака средстава за заштиту биља (Сл. Гласник РС бр. 25/2010) 

 -Правилник о микробиолошкој исправности намирница у промету ( Сл.лист бр. 26/93) 

 -Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње прераде и 

промета (Сл.гласник РС бр.72/10)  

Критеријуми за одобравање производа (параметри квалитета, захтеви у погледу безбедности) : 

Температура меса на пријему максимално + 4  ̊С Оригинална амбалажа не може бити оштећена Роба 

мора бити декларисана и највише један месец пре истека рока трајања Квалитет и здравствена 

исправност према наведеним Правилницима  
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Посебни захтеви за испоручиоца: 

 Сваку испоруку мора да прати отпремница са ознаком серије испорученог меса , датумом клања и 

потврда о обављеном ветеринарском прегледу. Кутије морају бити означене тако да је обезбеђена 

следљивост испоруке. Произвођач/ дистрибутер мора да има успостављен систем HACCP .  

Понуђач је у обавези да приложи: 

 копију сертификата HACCP   

 копију Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Управа за ветерину – о 
испуњености ветеринарско санитарних услова за обављање делатности  

   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                            
 _________________                                                                         Овлашћено лице понуђача 
      ( датум и место )                                                                  ____________________  
                                                                                                                                                ( печат и потпис ) 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  

ПАРТИЈА  3. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 15500000 
 

Р. 
Б 

НАЗИВ И ОПИС Ј 
М 

КОЛИ-
ЧИНА 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Појед. 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно 
без 

ПДВ-а 
 

1 Млеко слатко 1/1, 
3,2 мм 

Л 12 500 Оригинално упакован производ – ПВЦ амбалажа -
литарске(кесе), 3,2%мм. 
свака кеса мора имати декларацију (датум производње и рок 
употребе) уз сваку испоруку понуђач доставља  изјаву   
(потврда) да је испорука по отпремници  безбедна за употребу. 
Извештај о здр.исправности производа доставља се према 
динамици назначеној у уговору са акредитованом установом, ;  
без адитива, глутена и ГМО 

  
 
 
 
 
 
 
 

2 Јогурт 1/1, 2,8 мм Л 8 500 од делимично обраног пастеризованог  млека са мин.2,8%мм 
декларација произвођача (датум производње и рок употребе 
);оригинално упакован производ-ПВЦ боца, уз сваку испоруку 
понуђач доставља  изјаву  (потврда) да је испорука по 
отпремници  безбедна за употребу. Извештај о 
здр.исправности производа доставља се према динамици 
назначеној у уговору са акредитованом установом, паковање: 
литарско,  без адитива, глутена и ГМО 

  
 
 
 
 
 

3 Кисела павлака 
1/1 

Кг 1 150 -20% млечне масти, оригинално  упакован производ 
-ПВЦ паковање од 1кг. без адитива, глутена и ГМО 

  
 

4 Кисело млеко 2,8 
мм 0,200 гр 

К
о
м 

650 ПВЦ чаша 0,200 гр, 2,8мм,  без адитива, глутена и ГМО   

5 Ситни сир од 
обраног млека 

 
Кг 

 
   600 

крављи, средње зрео, мање слан, 25%мм, 
амбалажа – наменска за ову врсту робе,посебно одвојена само 
за потребе вртића; уз сваку испоруку понуђач доставља изјаву 
(потврда) да је испорука по отпремници  безбедна за употребу.  
Извештај о здр.исправности производа доставља се према 
динамици назначеној у уговору са акредитованом установом, 
без адитива, глутена и ГМО 
 

  

          
      УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
 
       УКУПНО СА ПДВ-ом: _______________________________ 
 
Сви произвођачи  морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени гласник РС, 
41/09) 
Динамика испоруке: Дневно, до  06 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено 
Рок испоруке: 1 дан 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу. 
Производи морају бити означени ИД ознаком. 
Производи без адитива, глутена и ГМО. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и 
датуму и месту испоруке. 

2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници 
здравствено исправна (безбедна за употребу). 

3 Решење Министарства пољопривреде и заштитe животне средине (Управа за ветерину)   
да објекат за производњу и прераду млечних производа испуњава ветеринарско санитарне услове и да је 
одобрен и уписан у регистар Министарства  пољопривреде  и заштите животне средине (доставља се уз понуду). 
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 4 Потврда о уведеном HACCP систему за производњу и прераду млека и млечних производа (доставља се 
уз понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона) 
 5 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз понуду). 
 6 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања које је 
назначено у Уговору са акредитованом установом) 
 7 Декларицаја са Ид ознком. (РС бројем) 
 
_________________                                                          Овлашћено лице понуђача 
    ( датум и место)                                                                              ____________________  

                             
      

                     ( печат и потпис ) 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  
 

ПАРТИЈА  4. ЈАЈА 03142500 
 

 
Р. 
Б. 

 
НАЗИВ И 

ОПИС 

 
Ј 

М 

 
КОЛИ-
ЧИНА 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
Појед. цена 
без ПДВ-а 

 
Укупно 

без 
ПДВ-а 

 
 1 

 
  ЈАЈА „S“ 
(ес)класа 

 
Ком. 
 

 
 80 000 

 
првог квалитета,kласа S; тежине 65-70гр.комад, 
целокупна испорука само од  једног 

произвођача, свеже јаје има густо беланце и 
округло жуто жуманце, специфичног мириса и 
укуса; без страних примеса, без оштећења, у 

чистим и новим  улошцима и транспортним 
картонским кутијама са прописаном 
декларацијом о класи, датуму паковања и року 

трајања ); 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
 
                   УКУПНО СА ПДВ-ом: _______________________________ 
Карактеристике:                                                                                                                                                    
 
Динамика испоруке: До три пута недељно, до 12 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено. 
Рок испоруке: 1 дана 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 

Прописи који се односе на квалитет и безбедност производа  

Правилник о квалитету јаја и производа од јаја (Сл. Лист 17/02, 56/03, 4/04) 
-Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница (Сл.лист СЦГ12/2004 48/2004 4/2004 ) 
- Правилник о количинама пестицида, метала, металоида, хемитерапеутика, анаболика и других 

супстанци које се могу налазити у животним намирницама (Сл. лист СРЈ, бр. 5/92, 11/92 - испр. и 

32/2002) 

- Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и 

храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине 

остатака средстава за заштиту биља (Сл. Гласник РС бр. 25/2010) 

- Правилник о микробиолошкој исправности намирница у промету ( Сл.лист бр. 26/93) 
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње прераде и промета 
(Сл.гласник РС бр.72/10) 

 

Критеријуми за одобравање производа (параметри квалитета, захтеви у погледу безбедности : 
Јаја не смеју бити оштећена и запрљана. 
Квалитет и безбедност према наведеним Правилницима. 
Произвођач/дистрибутер мора да има успостављен систем HACCP. 
 
Понуђач је у обавези да приложи : 

 Копију Решења Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде - Управа за ветерину  да објекат за 
производњу и прераду јаја  испуњава ветеринарско санитарне услове 

 Копију сертификата HACCP (уколико понуђач није произвођач обавезно је доставити и копију сертификата HACCP 
произвођача)    

 копију уговора са установом акредитованом за анализу производа  
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Понуђач је у обавези да доставља  

 Извештај о здр.исправности производа, периодично (према динамици назначеној у уговору са  акредитованом  
кућом)  

 уз сваку испоруку понуђач доставља изјаву  (атест) да је испорука по отпремници безбедна за употребу 
Понуђач мора поседовати 

 затворено, наменско  доставно возило. Темпетарура јаја на пријему нижа или једнака декларисаној за чување 
производа. 
 

 
 
 
 
 
 
_________________                                                                                          Овлашћено лице понуђача                                 

     ( датум и место )                                                                                                              ____________________  
                            ( печат и потпис ) 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА  5.  ВОЋЕ СВЕЖЕ 15300000 

 

 
Р. 
Б. 

 
   НАЗИВ И ОПИС 

 
Јед. 
Мер 

 
Планирана  
количина 

 
Појед. 

цена без 
ПДВ-а 

 
Укупно 

без 
ПДВ-а 

 1 ЈАБУКЕ  Жути делишес, јонаголд,  ајдара-црвено-жуте боје, 

укус својствен врсти, чисте, здраве сочне,без оштећења,  

биљних болести,знакова трулежи, тежине до130 gr.класиране, 

испорука у дрвеним гајбама. Период снабдевања 1-12 месеца 

 
Кг 

 
   3 400 

  

2 БАНАНЕ (класа 1)  Чиста, жуте боје, свежа, цела, зрела и 

пријатног мириса и укуса, тежине од 150-200 gr.; испорука у 

адекватној пвц врећи  и у картонској кутији Период 

снабдевања 1-12 месеца 

 
Кг 

 
3 000 

  

3 КРУШКЕ - Жуте боје, слатка, зрела, пријатног укуса и 

мириса, без оштећ-ења, биљних болести, знакова трулежи, 

тежине од  80-130 g. испорука у дрвеним гајбама. Период 

снабдевања 7-11 месеца 

 
Кг 

 
    600 

  

4 ГРОЖЂЕ БЕЛО (класа 1, стоно грожђе висококвалитетних 

сорти. Гроздови морају бити нормално разв- ијени и типични 

за сорту.Величина грозда се утврђује масом.Бобице морају 
бити правилног облика, добро и равномерно развијене, 

уједначене по боји и крупноћи, и не смеју бити збијене. 

Нарочито не смеју бити механички и на други начин 

оштећене.) Период снабдевања 9-10 месеца 

 
Кг 

 
500 

  

6 ГРОЖЂЕ  ЦРНО (класа 1, стоно грожђе висококвалитетних 

сорти. Гроздови морају бити нормално разв- ијени и типични 

за сорту.Величина грозда се утврђује масом.Бобице морају 

бити правилног облика, добро и равномерно развијене, 
уједначене по боји и крупноћи, и не смеју бити збијене. 

Нарочито не смеју бити механички и на други начин 

оштећене.) Период снабдевања 9-10 месеца 

 

Кг 500   

7 ЈАГОДЕ -плод крупан, просечне масе12,5г, облик је коничан, 

боја ватреноцрвена.Месо је чврсто и без шупљина,боје  

црвене,укуса слатко-киселог и веома ароматичног. Период 

снабдевања 5-7 месеца. 

 

 
Кг 
 

 
      500  

  

8 КАЈСИЈЕ - плод добро развијен, брижљиво обран, довољно 

зрео, који је по облику, крупноћи и боји покожице  типичан за 

сорту. Период снабдевања 7-9 месеца 

 
Кг 

 
      600 

  

 9 МАНДАРИНЕ- (класа 1, садржај сока најмање 35% у односу 
на масу плода, боје наранџасто жуте, плодови здрави, зрели без 

оштећења, без страног мириса и нетипичног укуса, да немају 

знакова унутрашњег сушења, да су без спољашње ненормалне 

влаге. Период снабдевања 1-3 и 11-12 

 
Кг 

 
     1 800 

  

10 ПОМОРАНЏЕ- жутонаранџасте боје, плодови здрави,зрели 

без оштећења, без страног мириса и нетипичног укуса, тежине 

од 150-220 гр.да немају знакова унутрашњег сушења, да су без 

спољашње ненормалне влаге.Период снабдевања1-5 и 11-12 

месеца 

 

Кг 

 
   1 000 

  

11 ЛИМУН -Жуте боје, свеж, зрео и без механичких оштећења, 

сокасте структуре, тежине од 60-100 gr, испорука у картонској 
 
Кг 

 
      400 
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кутији или дрвеним гајбама да немају знакова унутрашњег 

сушења, Период снабдевања 1-12 месеца 

12 БРЕСКВЕ- Свежа, цела, без трулежи, да има пријатан укус и 

мирис, да није тврда, тежине од 70-120 gr.; испорука у дрвеним 

гајбама Период снабдевања 7-11 месеца 

 
Кг 

 
500 

  

13 НЕКТАРИНЕ- Свежа, цела, без трулежи, да има пријатан укус 

и мирис, да није тврда, тежине од 70-120 gr.;Период 

снабдевања 7-9 месеца 

 
Кг 

 
800 

  

14 ЛУБЕНИЦА – врло доброг квалитета, правилно развијене, 
плод цео,зрео, чист, без трагова биљних болести и штеточина, 

а нарочиото антрактозе. Семенке морају бити нормално 

развијене, зреле и морају се одвајати од јестивог дела -изузев 

бесемених лубеница),Период снабдевања 7-8 месеца 

 
Кг 

 

            1500 

  

15 ДИЊА-врло доброг квалитета, плод цео, зрео, чист, уједначен 

по облику, боји, крупноћи, са слатким меснатим делом који 

има арому типичну за сорту, без петељке, или са петељком 

дужине до 2цм , у зависности од сорте)Период снабдевања 8-9 

месеци 

 
Кг 

 
200 

  

16 КИВИ- Период снабдевања 1-12 месеца Кг 10   

17 ОРАХ - Цела језгра, без плесни и да нема мирис и укус 

ужеглости,испору- ка у пвц кесамаПериод снабдевања 1-12 

месеца 

 
Кг 

 
10 

  

18 СУВЕ ШЉИВЕ- Период снабдевања 1-12 месеца  
Кг 

 
50 

 

  

 
        УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
 
                      УКУПНО СА ПДВ-ом: _______________________________  
Карактеристике: 
 Воће мора бити прве класе, зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и по величини уједначено 
(класирано). Упаковано у адекватну  амбалажу. 
Динамика испоруке: Свакодневно (понедељак - петак)  до 09 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено. 
Рок испоруке: 1 дан 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу. 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и 
датуму и месту испоруке. 

2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници 
здравствено исправна (безбедна за употребу). 

3 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности. 
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација. 
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до, и 

морају бити упаковани на начин својствен врсти робе 

 
 
__________________                                                                                             Овлашћено лице понуђача                                                   

      ( датум и место )                                                                                                               ____________________  
                                                                                                                                                          ( печат и потпис )  
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  

ПАРТИЈА  6. ПОВРЋЕ  -  СВЕЖЕ 15300000 
Р. 
Б. 

 
НАЗИВ И ОПИС 

 
Јед. 

Мере 

 
Плани-

рана 
количина 

Појед. 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно 
без 

ПДВ-а 

 
 1 

КРОМПИР-С о р т а  Д е з и р е , здрав, уједначене величине, без 

остатака земље, чврст, цео, непроклијао, без присуства трулежи и 
без механичких оштећења, без страног мириса и укуса, стандардне 
величине од 150-200 gr,без деформација, пега и унутрашњих 

шупљина, паковање (10/1)  у неоштећеним и чистим мрежастим 

џаковима,период снабдевања 1-12 месеца 

Кг 9 500   

 
2 

РАНИ КРОМПИР- (свеж, црвени или бели, I класа, физиолошки зрео 

и здрав, специфичног укуса, без трулежи и механичких оштећења, без 
старног мириса и укуса, без деформација, пега и унутрашњих 

шупљина, мора имати нежну покожицу са једрим кртолама, без зелене 
колорације)Период снабдевања 01.05.-01.06. 

Кг 800   

3. КУПУС Рани (главице добро развијене, целе, чврсте и збијене, 

уједначене по облику, крупноћи и боји, Светло зелене боје, чист и 
чврст са здравим листовима, без паразита, без механичких 

оштећења и без болести, 

 500   

 
4 

КУПУС- (главице добро развијене, целе, чврсте и збијене, уједначене 

по облику, крупноћи и боји, Светло зелене боје, чист и чврст са 

здравим листовима, без паразита, без механичких оштећења и без 

болести, Испорука: џак чист и без механичког оштећењаПериод 

снабдевања 1-12 месеца 

Кг 6 000   

5 ПРАЗИЛУК          Кг 50 
 

  

 
6 

ПАРАДАЈЗ- (свеж, добро развијен, цео, здрав и чист, , да нема 

присуства страног мириса, облик плода : Црвене и розе црвене боје, 
без механичких оштећења, здрав и чврст, без видљивих жилица, 
уједначене величине од 120-150 gr, Испорука у картонским кутијама 

/дрвеним гајбама, чистим и без механичког оштећењаПериод 
снабдевања 5-9 месеца 

Кг 2 000   

 
7 

ПАПРИКА – шиља Зелене, жуте или црвене боје, нељуте, без 

механичких оштећења, здрава, једра и месната, тежине од 100-120 gr.,  
дужине од 10-12 cm, испорука у неоштећеним и чистим мрежастим 

џаковима, картонске кутије чисте и без механичког оштећења. Период 
снабдевања 7-10 месеца 

Кг 700   

 
8 

ПАПРИКА – бабура Зелене, жуте или црвене боје, нељуте, без 

механичких оштећења, здрава, једра и месната, тежине од 100-120 gr.,  

дужине од 10-12 cm, испорука у неоштећеним и чистим мрежастим 

џаковима, картонске кутије чисте и без механичког оштећења.Период 

снабдевања 7-10 месеца 

Кг 500   

 
9 

ЛУК ЦРНИ (свеж, средње величине, I класа, главице зреле, једре, 

целе, са сувом и танком овојном љуском)Период снабдевања 1-12 

месеца 

Кг 2 000   

 
10 

ЛУК БЕЛИ (I класа, главице једре, чврсте, зреле, суве са овојном 

љуском, непроклијале, непромрзле, са кратким жилицама или без 

жилица). Период снабдевања 1-12 месеца 

Кг 50   

 
11 

КРАСТАВАЦ Нежно зелене боје,  сочни, правилно развијени, 

средње величине од 200-250 gr.; испорука у неоштећеним и чистим 

мрежастим џаковима, картонске кутије чисте и без механичког 

оштећења без горчи- не,без шупљина, без деформис- аних 

плодова).Период снабдева- ња 5-9 месеца 

Кг 650   



17 

 

 
12 

САЛАТА ЗЕЛЕНА (свежа, главице чврсте, нежне,крте, 

развијене,уједначене по облику и боји, са затвореним листовима, а 

корен јој мора бити одрезан тако да није дужи од 1цм)Период 

снабдевања 3-5 месеца 

Ком 1 000   

 
13 

ТИКВИЦЕ (свеже, величине до 20цм, младе, правилно развијене са 

глатком нежном кором, уједначене по облику, величини од 200-250 gr.;  

и боји)Период снабдевања 7-10 месеца 

 
Кг 

 
800 

  

 
14 

ПАСУЉ – Бели, здрава и чиста зрна, без страних примеса и мириса, 

зрно од 8-10 mm, Испорука : џак  чист и без  механичког оштећења, 

период снабдевања 1-12 месеца 

Кг 1 200   

 
15 

КУПУС ( зелени лист )Период снабдевања 1-12 месеца Ком 3 000   

 
16 

ЦВЕКЛА СВЕЖА-период снадбевања 1-12 месеца Кг 800   

 
17 

ЦЕЛЕР – корен (свеж,,средње величине, цео, чврст, сочан без 

шупљина, без рачви, уједначен у боји и величини, са листовима). 

Период снабдевања 1-12 месеца 

Кг 20   

 
18 

ПЕРШУН ЛИСТ, веза 50гр (лишће без оштећења, свеже 

тамнозелене боје, са добро развијеним листовима и са нормално 

развијеним скраћеним дршкама)Период снабдевања      1-12 месеца 

Веза 400   

 
19 

ШАРГАРЕПА-Наранџасте боје, без присуства трулежи и механи- 

чких оштећења,средишњи део не сме бити чврст, уједначене дуж- ине 

од 10-20 cm, пречника од 20мм до 50мм у горњем делу, својства 

карактеристична за сорту, глатки коренови испорука у неоштећеним и 

чистим мрежа-стим, пвц џаковима,период снабдевања 1-12 месеца 

Кг 2 000   

 
20 

КОРЕН ПЕРШУН, (корен сочан, цео, уједначен по облик у и 

величини, без рачви или напрслина)Период снабдевања 1-12 месеца 
кг 20 

 
 

  

 
21 

ШАМПИЊОНИ, Период снабдевања 1-12 месеца 
 

Кг 100   

 
22 

КАРФИОЛ,(свеж, средње величине, главице чврсте збијене , целе 

беле боје, уједначене  по облику и крупноћи и заштићене овојним 

листовима, корен мора бити одрезан до основице овојног 

листа)Период снабдевања 7-10 месеца 

Кг 150   

 
23 

Сочиво Ринфуз паковања декл- арисана у складу са законом, 

паковања не већа од  20 кг 

 

Кг 100   

 
24 

БУНДЕВА- (класа 1, исте сорте, правилно развијене, уједначене по 

облику, величини и боји, обране са петељком а маса појединог плода 

мора износити најмање 1кг)Период снабдевања 1-2 и 10-12 месеца 

 
Кг 

50 
 
 

  

 
25 

 

Броколи, Период снабдевања 7-10 месеца 

 
Кг 

50 
 
 

  

26  Блитва Кг 50   

 
        УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
 
       УКУПНО СА ПДВ-ом: _______________________________ 
Карактеристике:  

Поврће мора бити прве класе, зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и не сме бити квашено. По 
величини уједначено  (класирано). Упаковано у адекватну амбалажу. 
Динамика испоруке: Свакодневно (понедељак - петак)  до 09 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено. 



18 

 

 Рок испоруке: 1 дана 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу. 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и 
датуму и месту испоруке. 

2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници 
здравствено исправна (безбедна за употребу). 

3 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности. 
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација. 
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или упоребљиво до , и 

морају бити упаковани на начин својствен врсти робе. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________                                                 Овлашћено лице понуђача                                              
         ( датум и место )                                                                                      ____________________  
                                                                                                      ( печат и потпис) 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА  7. ПОВРЋЕ ЗАМРЗНУТО 15331100 

 
Р 
Б 

 
НАЗИВ И ОПИС 

 
Јед. 
Мере 

 
Плани-
рана 
количина 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИ 

Појед. 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно 
без 

ПДВ-а 

 

1 

 

Боранија ринфуз 

 

Кг 

 

1 000 

   

2 Грашак ринфуз Кг 1 500    

3 Ђувеч  ринфуз. Кг 100    

4 Спанаћ у коцкицама  Кг 300    

5 Кукуруз шећерац ринфуз Кг 200    

6 Помфрит залеђени Кг 500    

7 Воћни микс кг 30    

8 Вишња( без кошпица) Кг 60    

                                                                                                            
      УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
      УКУПНО СА ПДВ-ом: _______________________________ 
         
   Сви произвођачи  морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени гласник РС, 
41/09)                                                                               
Карактеристике: 
 Поврће мора бити зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и  адекватно упаковано у одговарајућу 
амбалажу, замрзнуто али не дуже од 8 месеци.  
Динамика испоруке: До три пута недељно, до 12 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено. 
Рок испоруке: 3 дана 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу 
Са расхладним уређајем. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и 
датуму и месту испоруке. 
 2 Потврда произвођача о уведеном HACCP систему (доставља се уз понуду, или изјавом из чл.77став 4 
Закона) 

3 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности. 
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација. 
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до , и 

морају бити упаковани на начин својствен врсти робе. 
 
__________________                                                            Овлашћено лице понуђача                                             
   ( датум и место )                                                                           ____________________  
                                                                                                         ( печат и потпис) 

 
 
 

 
ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  
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ПАРТИЈА 8. ЗАМРЗНУТА РИБА И ПРОИЗВОДИ ОД РИБЕ 15220000 
 
Р 
Б 

 
НАЗИВ И ОПИС 

 
Јед 
Мере 

 
Плани-
рана  
количина 

 
ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Појед. 

цена без 
ПДВ-а 

 
Укупно 

без 
ПДВ-а 

1 РИБА  ОСЛИЋ  –ХЕК 

БЕЗ КОСКЕ 

 
 

 

 

 
кг 

 
400 

Филети не глазирани без костију у 

таблама замрзнути, комади уједначени 

од 100 до 120 гр. ,који при одмрзавању 

задржавају облик, чврстину и 

карактеристичан мирис; да нема трагова 

ранијег одмрзавања па замрзавања 

Свака табла је упакована у фолију па 

затим у картонску амбалажу. Тежина 

табле  од 10 до 20 кг.  декларација 

произвођача преведена на српски језик, 

да не поседује ознаку FAO 61 ,паковање 

од 10 до 20 кг 

 
 
 

 
 
 

2 РИБЉИ ФИЛЕТ - 

Сомовина 
Кг 300    

3 РИБА У КОНЗЕРВИ 
Туњевина 185 гр. 

Ком 1 500 Туњевина ( комади у уљу )-(нто.185 гр.) 

Деклар.-датум производ. И рок употребе 
  

           
     УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
     УКУПНО СА ПДВ-ом: _______________________________ 
 
Сви произвођачи  морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени гласник РС, 
41/09) 
Производ мора имати декларацију са ознаком произвођача или дистрибутера са ветеринарском „ИД“ ознаком. 
Динамика испоруке: До три пута недељно, до 12 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено. 
Рок испоруке: 3 дана 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са  
расхладним уређајем. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и 
датуму и месту испоруке. 

2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвољача да је испорука по отпремници 
здравствено исправна (безбедна за употребу). 

3.Решење Министарства пољопривреде и заштита животне средине (Управа за ветерину) 
да је објекат за производњу и прераду горе наведених производа испуњава ветеринарско санитарне услове и да 
је одобрен и уписан у регистар Министарства  пољопривреде  и заштите животне средине (доставља се уз 
понуду). 
 4. Потврда о уведеном  HACCP систему за израду производа од рибе ( доставља се уз понуду или изјавом 
из чл.77став 4 Закона) 
5. У случају да понуђач нема сопствену производњу потребно је приложити и копију Уговора са производњом  у 
којој је уведен НАССР систем (доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона) 

6. Декларација са ИД ознаком. (РС бројем) 
7. Извештај о здравственој исправности производа. (доставља се према динамици узорковања које је 

назначено у Уговору са акредитованом установом. 
 
___________________                                                       Овлашћено лице понуђача                                               
     ( датум и место )                                                                                     ____________________            
                                     ( печат и потпис) 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА  9. ХЛЕБ, ПЕЦИВА, КОРЕ 15612500 

 
Р 
Б 

 
НАЗИВ И ОПИС 

 
Јед 
Мере 

 
Плани- 
рана  
количина 

Појед. 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно 
без 

ПДВ-а 

 

 1 

 

 

Полубели Т 850 – 600гр 

Сировински састав по јединици производа: брашно –Т 850 -0,375 
кгквасац-свеж- 0,012кг, со-јестива – 0,006 кг, витамин Ц – 0,00034 
кгвода – према моћи упијања, адитив – 0,014 кгпаковање – ПВЦ 

гајбе у добром хгијенском стању  

 

Ком 

 

   16 000 

  

 
 2 

 

Коре за питу- Паковање 1/2кг- танке, највише 25% воде, до 1% 

соли, степен киселости до 3,5, Оригинално упакован производ 

Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања  

 
Ком 

 
2 000 

  

 
 3 
 

 
Кифлице, 50 грама 

 
Ком 

   
   10 000 

  

         
                                УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
 
         УКУПНО СА ПДВ-ом: _______________________________ 
 
 
  Сви произвођачи  морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени гласник РС, 
41/09)                                         
Динамика испоруке: Дневно, до 06 часова.     Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.,                            
Рок испоруке: 1 дан 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и 
датуму и месту испоруке. 
 2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници 
здравствено исправна (безбедна за употребу 
 3 Потврда произвођача о уведеном HACCP систему (доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4 

Закона) 
 4 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз понуду). 

5 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација. 
6 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања које је 

назначено у Уговору са акредитованом установом) 
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до , и 

морају бити упаковани на начин својствен врсти робе. 
 
 
 
__________________                                                                                                           Овлашћено лице понуђача                                               
     ( датум и место )                                                                                                                      ____________________            
                                                                      ( печат и потпис) 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ,   ПАРТИЈА 10.  МЕД 03142100 
 

Р 
Б 

 
НАЗИВ И ОПИС 

Јед. 
Мере 

Плани-
рана 

количина 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИ 

Појед. 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно 
без 

ПДВ-а 

 
1 

 
Мед природни, 

багремов 

 
Кг 

 
200 
кг 

 

Багремов мед врцани, бледожуте до 

тамножуте боје, сирупаст, 

специфичног укуса и мириса, упакован 

у стаклене тегле са одговарајућом 

декларацијом 

Паковање : 1 кг тегла 

Свако паковање –декларација са 

датумом паковања и роком употребе. 

Укупна потреба са једног пчелињака 

  

 
                                                                                          УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
 
        УКУПНО СА ПДВ-ом: _______________________________ 
 
                   Сви производи морају бити произведени у складу са Законом о безбедности хране  (Службени гласник 
РС, 41/09                                                                           
Карактеристике:  

Цветни мед врцани, бледожуте до тамножуте боје, сирупаст, специфичног укуса и мириса,  упакован у 
стаклене тегле са одговарајућом декларацијом. 
Динамика испоруке: До три пута недељно, до 12 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено., Рок испоруке: 3 дана 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1.  Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и 
датуму и месту испоруке.  

2.  Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници 
здравствено исправна (безбедна за употребу. 

3.  Потврда произвођача о уведеном HACCP систему, или да произвођач докаже следљивост: регистрован 
пчелињак, доказ о здравственом стању пчела, доказ о регистрацији објекта у домаћинству за обраду или прераду 
меда, анализе  производа у складу са Правилником о општим условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета као доказ да је производ безбедан (доставља се уз понуду или изјавом из чл.77 
став 4 Закона) 
 4.  Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација са ИД ознаком. 
 5.  Регистрован пчелињак код Министарства пољопривреде (доставља се уз понуду). 
 6.  Извештај о испитивању акредитоване лабараторије ( доставља се уз понуду и у току испоруке). 

Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до, и 
морају бити упаковани на начин својствен врсти робе. 

 
 
 
________________                                                                                                   Овлашћено лице понуђача                                             

    ( датум и место )                                                                                                ____________________  
                                                                                                                                      ( печат и потпис)  
             

 
 

 
ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  
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ПАРТИЈА  11. ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ  ПОТРОШЊЕ ПРЕХРАМБЕНЕ 15800000 

 
 

Р 
Б 

 
НАЗИВ И ОПИС 

 
Ј 

М 

Плани
-рана 
колич 

 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИ 

Појед. 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно 
без 

ПДВ-а 

 
Произвођач 

1. 1 Алева паприка 100 гр. Ком 600 Слатка, црвена, млевена , зачинска 
– Хоргош или одговарајући 

  
 

 
 

2. 2 Бибер млевени 10 гр. Кес 700 Ц  производ  или одговарајући    

3. 3 Брашно пшенично Т 
500,      25/1 

Кг 3 000 Квалитетна група B 
Пепео од 0,46% - 0,55%, Влага до 
15% 
Степен киселости до 3%, оргинално 
паковање 25 кг 
свако паковање мора имати 
декларацију (датум и место 
паковања , рок трајања ) 
Чеовић или одговарајуће 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. 4 Брашно кукурузно, 
бело 10/1 

Кг 1 000     Интегрално кукурузно брашно 
млевено природним каменом од 
најквалитетнијих сорти кукуруза, 
паковање – од 10кг 
свако паковање мора имати 
декларацију( датум и место 
паковања,рок трајања) 
годишње потребе, Чековић или 
одговарајуће. 

   

5. 5 Вода кисела 1,5 л Ком        
500  

Врњци или одговарајућа    

6. 6 Вода не газирана 5/1 Ком 30 Врњци или одговарајућа    

7. 7 Гриз  пшенични 1/1 Кг        
400 

Ц  производ или  одговарајући    

8. 8 Додатак јелу са 
поврћем, 1/1 

Кг        
150 

- Т 400, ситни,  Енергетска вред.- 
1462КЈ/ 348кцал 
Просечна нутритивна вредност у 
100гр: 
 - протеини – 10,6 гр. - угљени хидр. 
– 73,9 гр.  - масти – 1,1гр. Ц  
производ или  одговарајући 

  
 
 

 
 
 

9. 9 Еуро крем 1/1 Кг 300          - шећер, брашно, биљна маст, млеко 
у праху, какао прах, лешник, сојино 
брашно, -без транс масних 
киселина, -са декларацијом о року 
исправности 
Паковање од 1 кг произвођач Таково 
или одговарајући 

  
 
 
 

 
 
 
 

10. 10 Какао 100 гр Ком 100          са редукованим садржајем масти 
Хоргош или одговарајући 

  
 

 
 

11. 11 Ким 10 грама Кес 100  Ц  производ или  одговарајући    

12. 12 Квасац пекарски 
мињон 42 гр. 

Кг 80  Ц  производ или  одговарајући    

13. 13 Кекс пти-бер  или 
еквив. 1/1 

Кг     900 -кекс са маслацем 
Садржај: пшенично брашно, шећер, 
маслац( 8% ), глукозни, сируп, 
хидрогенизована биљна маст, млеко 
у праху, кух.со,срдства за дизање 
теста ( Е 503 и Е 500 ) емулгатор ( 
сојин лецитин ) антиоксиданс ( Е 224 
), арома. 

   

14. 14 Кекс плазма  300 гр ком 100 Бамби или одоварајуће    

15. 15 Кокос брашно 1/1 Кг 30         Ц  производ или  одговарајући    

16. 16 Конц. за супу 
кокош.44 гр. (2х22) 

Ком 1600 Ц  производ или  одговарајући    

17. 17 Краставац Ком 120      Ц  производ или  одговарајући    
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пастеризовани  5/1 

18. 18 Крем блок 100 гр. Ком 100 Ц  производ или  одговарајући    

19. 19 Кечап-благи Ком 10 Деликатес без конзерванса-1/1 
Ц  производ или  одговарајући, 

   

20. 20 Лимунтус 10 гр. Кес 2000 Ц  производ или  одговарајући    

21. 21 Лан млевени 100 гр Кес 300     

22 Ловоров лист 10 гр. Кес       220 цео лист ловора 
Ц  производ или  одговарајући -10гр. 

  
 

 
 

23 Мак млевени 100 гр. Ком 80 Ц  производ или  одговарајући    

24 Маслац 250 гр ком 50 Витал или одговарајући    

25 Маргарин 250 гр. Ком  1000 – паковање 250 гр. 

Витаминизирани стони маргарин  

( јестиво рафин.биљно уље,јести. 

Делимично хидрогенизоване 

рафинисане биљне масти ( мин 

80%),вода, со, емулгатор ( Е471 Е322 

), конзерванс ( сорбинска киселина 

),лимунска киселина, витамин ( А,D ), 

боја ( бета каротен),ароме. 

СЕРТИФИКОВАНИ ПРОИЗВОЂАЧ 
Витал или одговарајући 
 

   

26 Маргарин за мазање 
500 гр 

Ком 400 Витал или одговарајући    

27 Мармелада 3/1, 100% 
воће 

Ком           
150 

– мешана, пак.3/1   
(шећер.воће ( шљива,јабука,крушка, 
дуња,бресква ). лимунска киселина, 
желирајуће средство ( Е-440 ), 
Површински заштићено  калијум 
сорбатом Е- 202 ) 

  
 
 

 
 
 

28 Наполитанка воћна 
400 гр  

Кг  1 130 Соко Штарк или одговарајуће    

29 Овсене пахуљице риф Кг 50           Ц  производ или  одговарајући    

30 Оригано 10 гр. Кес 250          Ц  производ или  одговарајући    

31 Обланде велике 210 g Ком 200 произвођач Таково или одговарајући    

32 Палента кг 50     

33 Палента без глутена Кг 10     

34 Паприка 
пастеризована  5/1 

Ком       40 Ц  производ или  одговарајући    

35 Парадаиз пире 5/1 Ком 90 Ц  производ или  одговарајући    

36 Пиринач  глазирани  S  
квал. 1/1 

Кг 600 Ц  производ или  одговарајући    

37 Пиринач интегрални кг 120 Ц  производ или  одговарајући    

38 Пиринчано млеко кг 10     

39 Прашак за пециво 12 г Кес 6 000 састојци : средства за дизање теста  
(натријум 
ходрогенкарбонат,динатријум – 
дифосфат ), скроб. Садржај кесице 
развија  мин.2гр.активног CO2 ( 
довољно за 0,5 кг. Брашна ) 
Ц  производ  или  одговарајући 

  
 
 
 

 
 
 
 

40 Пире инстант  кг 60 Производ од кромпира, производ Ц 
или еквивалент 

   

41 Пудинг ванила 1/1 Кг 120 – ванила 
Састојци : скроб, кухињска со, арома 
етил ванилина, прехрамбена 
вештачка боја.(Е102/ Е124 ) 
42Енерг.вредн. 1445КЈ ( 344 kcal, 
Беланчевине 0,3гр. 
Угљени  хидрати 85,4 гр, Масти 0,1 
гр. 
Ц  производ или  одговарајући 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

42 Пудинг чоколада 1/1 кг 20 Ц  производ или  одговарајући    
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43 Пудинг јагода      1/1 кг 20 Ц  производ или  одговарајући    

44 Пшеница Белија I 
класа, 1/1 

Кг 40 Ц  производ или  одговарајући    

45 Просо кг 20     

46 Сенф благи  Ком 6 Деликатес без конзерванса 
Састав : вода маx 78%, бела слачица, 
винско сирће, шећер, кух.со, црна 
слачица, зачини, природна боја 
( рибофлавин )-100 гр 
Ц  производ или  одговарајући, 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

47 Сирће Јабуково 1/1 Л         40 Природно јабуково сирће, 
БИП или одговарајуће 

   

48 Сирће алкохолно 9%   
1/1 

Л 150 – природно алкохолно са 9% 
сирћетне киселине, БИП или 
одговарајући 

  
 

 
 

49 Со  кухињска,  5/1 Кг         
700   

ситна, евапорисана  -јодирана  
 Садржај: 99 – 99,5% чистог NaCl, 
јодод 12-18 мг/кгсоли или од 16-24 
мг калијум – јодида по кг соли или 
од 20-30 мг калијум – јодата по кг 
соли. Средство за спречавање 
згрудв. соли 
Ц  производ или  одговарајући 

  
 
 
 
 

 
 
 

50 Сода Бикарбона 10гр ком 500 средство за дизање теста 
Ц  производ  или  одговарајући 

  
 

 
 

51 Сојино млеко 400гр  Ком 80     

52 Соја  љуспице, ринф.  
5/1 

Кг 50 Производ без ГМО, Произвођач Соја 
Вита или еквивалент 

   

53 Сок воћни мих             
1/1 

л 100 произвођач Таково или одговарајући    

54 Сок јабука                    
1/1  

Л  600 произвођач Таково или одговарајући    

55 Сок бресква                  
1/1 

Л 300 Кашасти нектар од брескве, Воћни 
садржај : мин 50% 
Састојци : вода,каша брескве, каша 
јабуке, шећер, лимунска киселина. 
Пастеризовано, без додатка 
конзерванса, вештачких боја и 
арома.Тетра пак од 1 л  
произвођач Таково или одговарајући 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

56 Супа Фида  са јајима 
400 гр 

ком 600 Ц  производ или  одговарајући    

57 Сусам            100 гр. Ком 350 Ц  производ или  одговарајући    

58 Суво грожђе 100 гр. Ком 50 Ц  производ или  одговарајући    

59 Тестенине са јајима 
Макароне 400 

ком 1 200 Ц  производ или  одговарајући    

60 Уље сунцокретово  
1/1 

Л 3 500   - јестиво рафинисано уље 
сунцокрета 
( 100 % чисто сунцокретово уље ) 
100гр. Производа садржи, 
енер.вред. 3770КЈ/900кцал,протеина 
0 гр.,угљени хидр. Огр.,масти 
100гр.,вит.Е  50-70 гр. 
Паковање од 1 литра 
Произвођач Витал  или одговарајући  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

61 Цимет млевени 10 гр. Кес       500 Ц  производ  или  одговарајући    

62 Чај нана  - филтер  Ком        
500 

Ц  производ или  одговарајући    

63 Чај камилица -филтер Ком 500 Ц  производ или  одговарајући    

64 Чај воћни - филтер Ком        
500 

Ц  производ или  одговарајући    

65 Чоколада за кување Кг 400 Ц  производ или  одговарајући    

66 Шећер жути кг 30 Ц  производ или  одговарајући    

67 Шећер ситни кристал Кг  2000 Квалитет EWG II, Црвенка или    
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                     УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  ______________________________ 
             
      УКУПНО СА ПДВ-ом: _____________________________ 
 
Динамика испоруке: По потреби, најмање три пута недељно до 12 часова. 
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено. 
 
Рок испоруке: 3 дана за редовна требовања, 1 дан за ванредна требовања 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем во 
Сви производи морају бити оригинално упаковани.  
Свако појединачно паковање мора бити декларисано према Правилнику о декларисању и  
означавању упакованих намирница (Сл.лист 12/2004 48/2004 4/2004, 41-09) 
Напомена: У случају  понуде „одговарајући артикл“ навести име произвођача. 
Изабрани добављач је у обавези да при свакој испоруци достави изјаву  (потврда ) да је испорука по отпремници 
безбедна за употребу. 
Доказ о  здравственој исправности  намирница – периодично. 
При испоруци целокупна количина једне врсте  намирнице мора бити од једног произвођача. 
 
Понуђач је у обавези да приложи : 

 Копију Решења Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде  о испуњености услова за обављање 
делатности 

 Копију сертификата HACCP  
 
 Понуђач са којим буде потписан Уговор, дужан је да достави декларације за сваки производ по врсти и 
структури паковања. Важи код сваке промене произвођача добара. 
 
 

________________                                                                                                   Овлашћено лице понуђача                                             

    ( датум и место )                                                                                                ____________________  
                                                                                                                                      ( печат и потпис)  
              

   
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

бели, 25/1 одговарајући   

68 Шећер коцка 1/1 Кг 5 Произвођач Црвенка или 
одговарајући 

   

69 Шећер прах 1/1 Кг 20 Састојци : шећер у праху , средство 
против згрудвавања  ( силицијум – 
диоксид ) 
Произвођач Црвенка или 
одговарајући 

  
 
 

 
 
 

70 Шећер ванилин  10 гр,  Кес 1 700 састојци: шећер маx 99%, ванилин 
кристал мин.1% 
Ц  производ  или  одговарајући 

  
 

 
 

71 Шлаг 1/1 кг 20 Састојци: шећер, обрано млеко у 
праху, хидрогенизована биљна маст, 
емулгатор  (Е 472 а ) , глукозни 
сируп, стабилизатор ( Е 466 
).Произведен по произвођачкој 
спецификацији. Енерг.вредност 2184 
КЈ ( 520 кcal ), Протеини 8,5 
гр.,Угљени хидрати 60,6гр.,Масти 
27,1 гр. 
Ц  производ или  одговарајући 

   

72 Шпагете 500 гр Ком 300 Ц  производ или  одговарајући    
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1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) 

Закона); 

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

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

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) 

Закона); 

4)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. 

Ст. 1. Тач. 5) Закона) 

 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 

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

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. Ст. 2. Закона). 

 

1    2.    Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове   за учешће 

у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1) Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, 

прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком објекту под својом контролом, 

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

контролних тачака, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09)  

 

 

2) Да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове прописане Законом о безбедности хране 

(Сл. гласник РС бр. 41/2009) и одговарајућим подзаконским актима  

 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

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

услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

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

 

 

 

 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВ 

3.  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 
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1) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона – Доказ: потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске 

управе; Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

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

давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 

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

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

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

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

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда;  

4) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона – Доказ: Уверење 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 потврду Агенције за приватизацију 

да се понуђач налази у поступку приватизације.  

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

5)  Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона – Доказ: Решење Министарства пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде, да испуњава законске услове за стављање у промет намирница ( за све 

партије), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. Ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

- Испуњеност свих услова , понуђач доказује ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове из чл.75.ст.1 

тач1-4 ЗЈН. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

-Доказ за 1. Додатни услов:  Важећи сертификат НАССР "или одговарајући"  

Сертификат НАССР „или одговарајући“ треба да поседује понуђач и сви субјекти у ланцу 

производње, прераде и промета храном, осим на нивоу примарне производње*, а у складу са 

одредбама Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09).  

 

Сертификат НАССР треба да буде достављен на српском језику, односно уколико је Сертификат 

НАССР издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, 

овереном од стране судског тумача за предметни страни језик.  

Сертификат је обавезан за све партије.  

Неће бити прихваћени докази о фази имплементације, већ само сертификати о имплементираном 

НАССР стандарду 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е уколико је под контролом подизвођача делатност 

производње, прераде и промета хране (осим на нивоу примарне производње).  
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У случају подношења заједничке понуде, овај доказ доставља сваки члан из групе понуђача уколико је 

под контролом члана групе делатност производње, прераде и промета хране (осим на нивоу примарне 

производње).  

Напомена: Уколико понуђач није истовремено и произвођач добра које нуди, дужан је да за предметно 

добро достави доказ да произвођач тог добра има успостављен систем за осигурање безбедности хране, 

осим на нивоу примарне производње.  

* Примарна производња јесте производња, узгој и гајење примарних пољопривредних производа, 

укључујући жетву и убирање плодова, мужа, гајење животиња пре клања, лов, риболов и сакупљање 

самониклих плодова и биљака, као и пратеће активности које се односе на складиштење и руковање 

примарних производа на месту производње, транспорт живих животиња, примарних производа, рибе и 

дивљачи од места производње до објекта.  

 

-Доказ за 2. Додатни услов:   
 попуњен образац XII - Изјава о испуњености прописаних услова (налази се у конкурсној 

документацији )  

*Овај доказ доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа.  

** Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује/у).  

*** У случају подношења заједничке понуде, овај доказ -изјаву доставља сваки члан из групе понуђача.  

 

 

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

доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, 

дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

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

доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 

за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

 

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

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе доказ из чл.  75. Ст. 1. Тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова из члана 75 став 1. Тачка 1) до 4) Закона. 

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

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 

оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа 
у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси 
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 

приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

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

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику 
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2) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега, Светосавска 5,  31210 Пожега, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи, ЈН бр 1.1.3/2020 НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.05.2020. до 10 часова.  

 

Јавно отварање понуда биће истог дана 18.05.2020. у 12 часова. Уколико последњи дан рока за подношење 
понуда буде нерадни дан јавно отварање понуда биће првог следећег радног дана у 12 часова и 15 минута. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Биће разматране само понуде које су благовремено предате и прихватљиве.  

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона о јавним набавкама 

   Понуда мора да садржи: све доказе предвиђене конкурсном документацијом којима понуђач доказује да 
испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. И чланом 76. 

Закона о јавним набавкама и све обрасце и изјаве, који су саставни део конкурсне документације, а који морају 
бити попуњени, потписани и оверени печатом понуђача. 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 
морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, који 
поред осталих обавезних података наведених у тачки 7 Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и 
податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене слободним пољем и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће 
се у оквиру дела уговора. 

3) ПАРТИЈЕ 
-Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну 

целокупну партију. 

-Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на 

одређене партије 

-У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, оне морају бити поднете тако да се могу 

оцењивати за сваку партију посебно. 
-Докази из чл. 75. И 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити 
достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

-Свака партија је предмет посебног уговора. 
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4) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега, Светосавска 5,  
31210 Пожега са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра –намирнице и прехрамбени производи ЈН бр. 1.1.3/2020. „ПОНУДА- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи ЈН бр. . 1.1.3/2020. „ПОНУДА – 
НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи  ЈН бр. . 1.1.3/2020. „ПОНУДА – 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –  намирнице и прехрамбени производи , ЈН бр. . 1.1.3/2020. 
„ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника 
у заједничкој понуди. 

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

 

6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7)  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду 
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може 
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 



33 

 

8)  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 
члана 81. Ст. 4. Тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 
наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне 
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9)  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  
ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре  (рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/2012) коју понуђач испоставља на  
основу документа којим је потврђена испорука добара, извршење услуга, извођење радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција произвођача понуђених добара (намирнице и прехрамбени производи) мора одговарати условима 
које Закон прописује за сваку ставку у оквиру партије. 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Место испоруке : 

FCO  магацини кухиња "Бамби" и "Пчелица" у преподневним часовима од 5,30 часова до 9,00  часова за све 
партије осим за: 

- партију 5 (воће) :  испорука  од 7,00  до 9,00 у сва три  објеката (Бамби, Пчелица, Лептирић) 

- партију 3 и 9 (млеко, млечни прооди и хлеб и коре за питу): испорука  од 5:30  до 6:00 у обе кухиње, (испорука 
мора бити свакодневна, по потреби и више пута у току дана) 
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-партија 11 (Брашно, кондиторски производи, тестенине, сокови и др.): FCO централне кухиње, испорука од 6 
часова до 9 часова,(испорука мора бити свакодневна, по потреби и два пута у току дана) 

Испорука добара је сукцесивна према требовању наручиоца. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење 
рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

10)  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

11)  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 
АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И 
СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 
енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике. 

12) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

За све партије: 

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, је дужан да приликом  

потписивања уговора достави регистровану меницу на износ од 30% понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а за за 
добро извршење посла. Подносе се менице и овлашћења који морају бити евидентирани у регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије уз картон депонованих потписа. 

13)  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

14) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега, 
Светосавска 5,  31210 Пожега, електронске поште на e-mail komercijalapu@mts.rs, или телефоном на број 
031/811 138 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана 
пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.3/2020. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

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

15)  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО 
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 
понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

16)  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

17)  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА 
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је у претходној 2015. години остварио већи пословни приход (доказ: извештај о бонитету, односно 
биланс успеха, односно потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 
рачуну).Овај доказ се доставља по захтеву Наручиоца, уколико две или више понуда буде имале исту најнижу 
цену. 

18)  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да 
је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану бављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

19)  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и 
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који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у 
даљем тексту: подносилац захтева). 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 
права подноси се наручиоцу  непосредно, електронском поштом на e-mail: komercijalapu@mts.rs 

  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. 

  Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 

    Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 
понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда. 

     После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању 
квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

    Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
захтева из ст. 2. и 3. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

   Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева. 

   Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог закона. 

   Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке 
из Прилога 3Љ. 

   Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
120.000,00 динара у отвореном поступку на начин како је предвиђено у упутству УЈН на www.kjn.gov.rs 

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

20)  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен  понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека 
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

    
УГОВОР 

 
 о набавци добара, партија:__________________________________________________  

http://www.kjn.gov.rs/
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Закључен између: 

 

 Наручиоца:  Предшколска  Установа “Олга Јовичић Рита“  Пожега,Светосавска 5 

ПИБ:101005135,  Матични број: 07112483, Број рачуна: 840-315661-59 код Управе за трезор 
Телефон/ Телефакс: 031 811 -138 кога заступа директор , Снежана Шивић, (у даљем тексту: 
наручилац) 

 

и 
 

Понуђача: ________________________________________________________________________________________________________ 
из: ___________________________________________, адреса: ____________________________________________________________ 
ПИБ: _______________________, МБ: ________________________, Текући рачун: ________________________________________ 

телефон: __________________, кога заступа: ________________________________________ у даљем тексту: понуђач 

 

 
Основ уговора:    

ЈНВВ 1.1.3/2020.   

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................   

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................   

 

                                                         Члан 
1   

Предмет Уговора је____________________________ Партија,   бр ____________________________________________________ 

 

( који су предмет јавне набавке Наручиоца. Врста, количина и цена утврђене у свему према 
прихваћеној Понуди ____ број __ _________________од 2020. године,у спроведеном отвореном поступку, 
а исказне су у спецификацији у табеларном делу понуде. 
 

Понуда са спецификацијом из табеларног дела из предходног става овог члана чини 
саставни део овог уговора. 

 
      Члан 2. 
Продавац ће Наручиоцу испоручивати робу из члана 1. овог уговора ускладу са потребама 

Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке - сукцесивна испорука . 

 

Квалитет и здравствена исправност понуђених добара морају бити у свему према позитивним 

прописима, са важећим роком употребе, a понуђени производи морају одговарати у потпуности 

опису и карактеристикама из спецификације у табеларном делу понуде. 
 

Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део наруџбенице коју 
Наручилац упућује Испоручиоцу.  
 
 
 
Понуђач :________________________________________________________________________________ се обавезује да ће 
сукцесивно на захтев наручиоца у року наведеном у табеларном делу понуде од дана пријема 
наруџбенице извршити испоруку добара. 
 

Члан 3. 
 Уговорне стране прихватају цену коју је 
понуђач:_________________________________________________________ 
дао у Понуди,која је на паритету објекат наручиоца. Уговорне стране су сагласне да укупна цена 
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на дан закључења овог уговора износи :____________________________ *динара без ПДВ-а. Односно 

________________________________динара са ПДВ-ом. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити: 
 
     

 Фиксност цене: ДА:  
 

  а)цена је фиксна за све време трајања уговора 
 

  

б)цена је фиксна месеци,почев од дана закључења 

 

  
 

  уговора  
 

  НЕ  
 

  *заокружити и попунити 
 

     

     

 

Чл.4. 
 Након закључења уговора, а након истека периода фиксне цене уколико је иста понуђена, 
наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога,али не пре промена цена 
на тржишту за уговорени артикал у висини од ±10% у односу на уговорену цену. На захтев 
уговорне стране, уговорена цена се може изменити : 
 
-у висини индекса потрошачких цена према податку републичког завода за статистику у моменту 
подношења захтева,а за ниво групе којем артикал припада. 
 
-у случају повећања/смањења цена преко индекса потрошачких цена ,а до просечних цена 

конкретног добра на тржишту ,на основу података три упоредива ценовника o просечној цени и 
то привредних субјеката на тржишту који се баве производњом или прометома арикала за које се 
тражи промена цена а за исти или еквивалентан квалитет. 
 

Члан 5. 
 Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке извршиће представници Наручиоца уз присуство представника продавца на месту 
истовара односно испоруке добара-у објекту наручиоца. 
 Испоручена добра морају имати све карактеристике ,својства ,квалитет према подацима из 
табеларног дела изабране понуде ,као и здравствену исправност према важећим прописима и да 
су у важећим роковима употребе.  
 Наручилац ће након прегледа испоручених добара саопштити примедбе продавцу у погледу 
видљивих недостатака и сачинити записник о томе а продавац је у обавези да одмах исте 
отклони-испоручи добра без недостатака. 
 Након предходно извршеног прегледа представник потписује отпремницу за примљену 
количину добара. 
 У погледу скривених недостатака наручилац има право на додатне рекалмације у складу са 
прописима.Утврђена неисправност робе је разлог једнострани раскид уговора и стављање 
неисправне робе на располагање продавцу ,a свака евентуална штета од неисправне робе је на 
терет испоручиоца 
 
 
 
 

Члан 6. 
Уколико од стране продавца не испоруче добра у уговореном року, у порученој количини и добра 
уговореног квалитета. уколико у уговореном року не испуни своју уговорну обавезу у случају 
кашњења које није последица више силе .у обавези је да за сваки дан кашњења за сваки дан 
закашњења плати купцу одређени износ од 10% од вредности наручене робе. Уколико се 
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наведена доцња понови 2 пута у току испоруке или продавац 2 пута у току испоруке испоручи 
робу која нема уговорена својства и квалитет Наручилац ће раскинути уговор након 30 дана од 
дана утврђења напред наведених повреда уговорне обавезе. 

 

Члан 7. 
Наручилац се обавезује да понуђачу исплати вредност испоручених добара у року не краћем од  45 
дана   од дана испоруке добара односно испостављања фактуре за испоручена добра. 

 

Члан 8. 
Овај уговор се закључује на одређено време у складу са Законом. 
 

Члан 9. 
 Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе на годишњем нивоу ,а до закључења 
уговора у поступку јавне набавке за пословну 2020.годину.  
 Износ средстава обезбеђен за обавезе које доспевају у текућој години обезбеђен је буџетом 
у висини од 2/3 уговорене обавезе, а преостали износ обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години 
 

Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају измењених 
околности у пословању Наручиоца. 
 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да 

споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда према месту наручиоца. 
 

     
 
    За понуђача                                                                            За наручиоца, 

--------------------------- 

                                                                              директор                                                                                                   
 
                                                                       Снежана Шљивић 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – намирнице и прехрамбени 
прпоизводи, ЈН број 1.1.3/2020., партија бр.____ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 
подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР.________ 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
ПДВ 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана 
од дана отварања понуда) 
 

 

 
Датум                    Понуђач 
    М. П.  

               __________________________                                    ___________________________ 
         

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде 
за сваку партију посебно. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Образац структуре цене за партију 1.  Месо ( јунеће)  и месо (свињско ) 

Табела 1, количина у Кг. 

 

 

Предмет 

ЈН 

ЈМ 

 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

 1 2 3 4 5(3x4) 

1 
 

Јунеће месо бут без коске Кг 1 600 
 

  

2 Свињско месо, бут без коске Кг 1 900   

3 Маст свињска, старости до 30 дана Кг 

 

100   

4 Пилећи паризер Кг 50   

5 Шунка Кг 250   

6 Димљена свињска ребра Кг 200   

7 Хамбуршка сланина Кг 300   

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом: 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 

ПДВ : ___________ дин. 

УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 

НАПОМЕНА:______________________________________________________________ 

Табела 2 

Р.бр. Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 



45 

 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
 

Табела 2: 

У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно попунити 
све тражене позиције. 

 

    

 

     Датум:                                      М.П.                                                       Потпис понуђача 

__________________                                                                  ________________________ 
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Образац структуре цене за партију 2.  Месо (пилеће) 

Табела 1, количина у Кг. 

 

 

Предмет 

ЈН 

ЈМ Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

 1 2 3 4 5(3x4) 

1 Пилеће месо, свеже ( домаћa производња) 
свеже 

Кг 3000   

2 Пилеће батак-карабатак у свежем стању 
(ринфуз) 

Кг 100   

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом: 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 
ПДВ : ___________ дин. 
УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 
НАПОМЕНА:___________________________________________________________________________________________
________________________________      
Табела 2 

Р.бр. Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Табела 2: У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно попунити све 
тражене позиције. 

                Датум:                                       М.П.                                                       Потпис понуђача 

__________________                                                                                    ________________________ 



47 

 

Образац структуре цене за партију 3. Млеко и млечни производи  

Табела 1, количина у Кг. 

 

 

Предмет 

ЈН 

ЈМ 

 

Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

 1 2 3 4 5 (3x4) 

1 Млеко слатко 1/1, 3,2 мм Л 12 500   

2 Јогурт 1/1, 2,8 мм Л 8 500   

3 Кисела павлака 1/1 Кг 1 150   

4 Кисело млеко 2,8 мм 0,200 гр Ком 650   

5 Ситни сир од обраног млека Кг 600   

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 
ПДВ : ___________ дин. 
УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 
НАПОМЕНА:______________________________________________________________ 
Табела 2 

Р.бр. Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Табела 2: 

У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно попунити све тражене 
позиције. 

Датум:                                      М.П.                                          Потпис понуђача 

__________________                                                  ________________________ 
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Образац структуре цене за партију 4. Јаја 

Табла 1 

Р

Б 

 

Предмет 

ЈН 

ЈМ Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

 1 2 3 4 5 (3x4) 

1 Јаја  „S“ класе Ком 80 000   

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 
ПДВ : ___________ дин. 
УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 
НАПОМЕНА:___________________________________________________________________________________________
________________________________      
Табела 2 

Р.бр. Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Табела 2: 

У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно попунити све тражене 
позиције. 

 

 

          Датум:                                      М.П.                                                               Потпис понуђача 

__________________                                                                                       ______________________ 
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  Образац структуре цене за партију 5. Воће сеже 

             Табела 1 

РБ 

 

Предмет 

ЈН 

ЈМ Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

 1 2 3 4 5 (3x4) 
1 Јабуке Кг 3 400   

2 Банане Кг 3 000   

3 Крушке Кг 600   

4 Грожђе бело Кг 500   

5 Грожђе црно Кг 500   

6 Јагоде Кг 500   

7 Кајсије Кг 600   

8 Мандарине Кг 1 800   

9 Поморанџе Кг 1 000   

10 Лимун Кг 400   

11 Брескве Кг 500   

12 Нектарине Кг 800   

13 Лубенице Кг 1 500   

14 Диње Кг 200   

15 Киви Кг 10   

16 Орах Кг 10   

17 Суве шљиве Кг 50   

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 
ПДВ : ___________ дин. 
УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 
НАПОМЕНА:________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  
Табела 2 

Р.б
р. 

Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  
 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 
Табела 2: 

У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно попунити све тражене 
позиције. 
 
 
 
 
 

 
Датум:                                                        М.П.                                           Потпис понуђача 
                                                                                                             ________________________ 
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Образац структуре цене за партију 6. Поврће свеже 

 

 

Предмет 

ЈН 

Ј 

М 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

 1  2 3 4 (3x4) 

1 КРОМПИР - С о р т а  Д е з и р е  Кг 9 500   

2 РАНИ КРОМПИР Кг 800   

3. КУПУС Рани   500   

4 КУПУС Кг 6 000   

5 ПРАЗИЛУК          Кг 50 
 

  

6 ПАРАДАЈЗ Кг 2 000   

7 ПАПРИКА – шиља  Кг 700   

8 ПАПРИКА – бабура  Кг 500   

9 ЛУК ЦРНИ  Кг 2 000   

10 ЛУК БЕЛИ  Кг 50   

11 КРАСТАВАЦ Кг 650   

12 САЛАТА ЗЕЛЕНА  Ком 1 000   

13 ТИКВИЦE Кг 800   

14 ПАСУЉ – Бели Кг 1 200   

15 КУПУС ( зелени лист ) Ком 3 000   

16 ЦВЕКЛА СВЕЖА Кг 800   

17 ЦЕЛЕР – корен  Кг 20   

18 ПЕРШУН ЛИСТ Веза 400   

19 ШАРГАРЕПА Кг 2 000   

20 КОРЕН ПЕРШУН кг 20   

21 ШАМПИЊОНИ 
 

Кг 100   

22 КАРФИОЛ Кг 150   

23 Сочиво  

 

Кг 100   

24 БУНДЕВА Кг 50 
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25 Броколи Кг 50 
 

  

26 Блитва Кг 50   

УКУПНО: 

 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 
ПДВ : ___________ дин. 
УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 
НАПОМЕНА:________________________________________________________ 
Табела 2 

Р.бр
. 

Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Табела 2: У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно 
попунити све тражене позиције. 

 

Датум:                                      М.П.                                                                                    Потпис понуђача 

__________________                                                                                                 _______________________ 
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Образац структуре цене за партију 7. поврће и воће(смрзнуто) 

Табела 1 

 

 

Предмет 

ЈН 

ЈМ 

 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

 1 2 3 4 6 (2x3) 

1 БОРАНИЈА ринфуз Кг 1 000    

2 ГРАШАК ринфуз Кг 1 500    

3 ЂУВЕЧ ринфуз Кг           100   

4 СПАНАЋ  У коцкицама Кг        300   

5 КУКУРУЗ ШЕЋЕРАЦ ринфуз Кг         200   

6 ПОМФРИТ Кг        500   

7 ВОЋНИ МИХ  Кг            30   

8 ВИШЊА (без коштице) Кг 60   

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 

ПДВ : ___________ дин. 

УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 

НАПОМЕНА:________________________________________________________ 

Табела 2 

Р.
бр
. 

Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 
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6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 
Табела 2: 

У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно попунити све тражене 
позиције. 

 

 

 

Датум:                                        М.П.                                   Потпис понуђача 

__________________                                                                    _______________________ 
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Образац структуре цене за партију 8.  риба (смрзнута ) 

Табела 1, количина у Кг. 

 

Р

Б 

Предмет 

ЈН 

ЈМ Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

 1 2 3 4 5 (3x4) 

1 Ослић смрзнути-хек без коске  Кг 400   

2 Рибљи филет - сомовина Кг 300   

3 Риба у конзерви туњевина 185 гр. Ком 

 

1 500 

 

  

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 
ПДВ : ___________ дин. 
УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 
НАПОМЕНА:______________________________________________________________ 
Табела 2 

Р.б
р. 

Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 
Табела 2: У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно 

попунити све тражене позиције. 

 

Датум:                                                                    М.П.                                          Потпис понуђача 

__________________                                                       _______________________ 
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Образац структуре цене за партију 9. хлеб и коре за питу 

Табела 1 

 

 

Предмет 

ЈН 

 Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

 1 2 3 4 5 (3x4) 

1 Хлеб полубели,  600 грама Ком 16 000   

2 Коре за питу, паковање 500 грама Пак 2 000   

3 Кифлице, 50 грама Ком     10 000   

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање  
30 дана ) од дана подношења понуде  
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 
ПДВ : ___________ дин. 
УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 
НАПОМЕНА:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Табела 2 

Р.бр. Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Табела 2: У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно 
попунити   тражене позиције. 

 

Датум:                                    М.П.                                             Потпис понуђача 

__________________                                                           ______________________ 
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Образац структуре цене за партију 10. мед 

 1 

Р

Б 

 

Предмет 

ЈН 

ЈМ Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

 1 2 3 4 5 (3x4) 

1 Мед природни  багремов     Кг 

 

200 

 

  

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 
ПДВ : ___________ дин. 
УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 
НАПОМЕНА:_________________________________________________________________________________ 
Табела 2 

Р.бр. Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Табела 2: У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно 
попунити све тражене позиције. 

 

Датум:                                         М.П.                                  Потпис понуђача 

__________________                                                            ______________________ 
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Образац структуре цене за партију 11. Брашно, кукурузно брашно, кондиторски  прозводи, тестенине 

Табела 1 

РБ 

 

Предмет 

ЈН 

ЈМ 

 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

 1 2 3 4 5 (3x4) 

1. Алева паприка 100 гр. Ком 600   

2. 
Бибер млевени 10 гр.  Кес 700   

3. Брашно пшенично Т 500,  25/1 Кг 3 000   

4. 
Брашно кукурузно, бело 10/1 Кг 1 000   

5 
Вода кисела 1,5 л Ком 500   

6 Вода не газирана 5/1 Ком 30   

7. Гриз  пшенични 1/1 Кг 400   

8. Додатак јелу са поврћем, 1/1 Кг 150   

9. Еуро крем 1/1 Кг 300   

10. Какао 100 гр Ком 100   

11 Ким 10 грама Кес 100   

12 Квасац пекарски мињон 45 гр. Кг 80   

13 
Кекс пти-бер  или еквив. 1/1 Кг 900   

14 Кекс плазма  300 гр Ком 100   

15 
Кокос брашно 1/1 Кг 30   

16. Конц. за супу кокош.44 гр. (2х22) Ком 1500   

17. Краставац пастеризовани  5/1 Ком 120   

18. 
Крем блок 100 гр. Ком 100   

19. Кечап благи Ком 10   

20 Лимунтус 10 гр. Кес 2000   

21 Лан млевени 100 гр Кес 300   

22 Ловоров лист 10 гр. Кес 220   

23 
Мак млевени 100 гр.  Ком 80   

24 Маслац 250 гр Ком 50   

25 Маргарин 250 гр. Ком 1000   
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26 Маргарин за мазање 500 гр Ком 400   

27 Мармелада 3/1, 100% воће Ком 150   

28 Наполитанка воћна  Кг 1 130   

29 
Овсене пахуљице риф Кг 50   

30 
Оригано 10 гр. Кес 250   

31 Обланде велике 210 гр Ком 200   

32 Палента  Кг 50   

33 Палента без глутена Кг 10   

34 
Паприка пастеризована  5/1 Ком 40   

35 
Парадаиз пире 5/1 Ком 90   

36 
Пиринач  глазирани  S квал. 1/1 Кг 600   

37 
Пиринач интегрални  Кг 120   

38 
Пиринчано млеко Кг 10   

39 Прашак за пециво 12 г Кес 6 000   

40 
Пире инстант  Кг 60   

41 
Пудинг ванила 1/1 Кг 120   

42 Пудинг чоколада 1/1 Кг 20   

43 
Пудинг јагода      1/1 Кг 20   

44 
Пшеница Белија I класа, 1/1 Кг 40   

45 
Просо Кг 20   

46 
Сенф благи 1/1 Ком 6   

47 
Сирће Јабуково 1/1 Ком 40   

48 
Сирће алкохолно 9%   1/1 Ком 150   

49 Со  кухињска,  5/1 Кг 700   

50 
Сода Бикарбона  Ком 500   

51 Соја  љуспице, ринф.  5/1 Кг 50   
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52 Сојино млеко 400гр Ком 80   

53 Сок воћни мих             1/1 Л 100   

54 Сок јабука                    1/1  Л 600   

55 Сок бресква                  1/1 Л 300   

56 
Супа Фида  са јајима 400 гр Ком 600 

 
  

57 Сусам            100 гр. Ком 350   

58 Суво грожђе 100 гр. Ком 50   

59 Тестенине са јајима Макароне Ком 1 200   

60 Уље сунцокретово  1/1 Л 3 500   

61 Цимет млевени 10 гр. Кес 500   

62 Чај нана  - филтер  Ком 500   

63 Чај камилица – филтер Ком 500   

64 Чај воћни - филтер Ком 500   

65 Чоколада за кување Кг 400   

66 Шећер жути Кг 30   

67 Шећер ситни кристал бели, 25/1 Кг 2 000   

68 Шећер коцка 1/1 Кг 5   

69 Шећер прах 1/1 Кг 20   

70 
Шећер ванилин  10 гр,  Кес 1 700   

71 
Шлаг 1/1 Кг 20 

 
  

72 
Шпагете 500гр Ком 300   

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 

ПДВ : ___________ дин. 

УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 

НАПОМЕНА:________________________________________________________ 

Табела 2 

Р.бр. Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 



61 

 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Табела 1: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Табела 2: 

У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно попунити све тражене 
позиције. 

 

 

Датум:                                         М.П.                                  Потпис понуђача 

__________________                                                             ________________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу 
надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:    М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра-
намирнице и прехрамбени производи, бр. 1.1.3/2020, партија бр.___поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона 
којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добра-намирнице и прехрамбени 
производи, бр. 1.1.3/2020. бр.___ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА 

 

 

 

Набавка добра- намирнице и прехрамбени производи за  2020. годину 

 

 

ИЗЈАВА ИСПУЊЕНОСТИ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА 

 

 

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

поступку за јавну набавку бр. 1.1.3/2020. –Намирнице и прехрамбени производи за 2020. годину буде 

додељен уговор за партију ___________________________________________________________ (уписати 

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

Наручиоцу потврду (изјаву) о испуњености прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, 

микробиолошке исправности и других захтева везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са 

прописаним хигијенским захтевима, да је снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента 

стављања у промет у важећем року за употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту 

производа и да се транспортује у превозном средству које испуњава прописане услове. 

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

чињеницом да је наручилац овлашћен да активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла (осим за партије 13 и 14).  

 

 

 

 

                   Датум                           М.П.                                         Потпис овлашћеног лица 

       ______________________ 

                                                                                                            ___________________ 

 

  

* У случају да понуђач подноси понуду за више партија образац фотокопирати у потребном броју 

примерака.  

**У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе који је носилац. 

 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



66 

 

ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

 
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу  
 

И З Ј А В У 
 
 Понуђач_____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке 
добра НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" 
ПОЖЕГА ј ЈН 1.1.3/2020, за 
_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________(парт ија/е – попуњава 
понуђач - уписати број и назив партије) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре;  
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима Републике Србије 
(или стране државе када има седиште на њеној територији);  
 
Место и датум,                                                                                                            Понуђач,  

________________ 
, _____. ____. 2020. год.  
__________________________ (потпис и печат овлашћеног лица)  
 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Место и датум,  
 
Учесник у заједничкој понуди, ________________,  
 
_____. ____. 2020. год. __________________________ (потпис и печат овлашћеног лица) 
 
 Одредбе члана 75. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче.  
Измена у подацима: Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца 
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
 
 
 
 


