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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 1.1.12/2020,  деловодни број Одлуке 313/1 од 05.02.2020. и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку 1.1.12/2020 ,деловодни број Решења 313/2 од 
05.02.2020., припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку за јавну набавку – НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
ЈН бр.1.1.12/2020  

 
 
Конкурсна документација садржи 111 страна: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
саобразцем структуре цене са упутством како да се 
попуни 

4 

III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

22 

 
 

IV 

Критеријуми за доделу уговора 26 

V Обрасци који чине саставни део понуде 26 

VI Модел уговора 53 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 105 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.1.12/2020 су добра– намирнице и прехрамбени производи 
Назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 - Храна, пиће, дуван и сродни 
производи. 
 
2. Партије 
Набавка је обликована у 13 партија, и то:  
 

 Назив партије назив и ознака из општег речника 
набавке 

Партија 1 месо (живинско) 15110000-месо 
Партија 2 месо ( јунеће)  и месо(свињско ) 15110000-месо 
Партија 3 риба ( смрзнута ) 15220000-смрзнута риба, рибљи 

филети и остало рибље месо 
Партија 4 месне прерађевине 15130000-месни производи 
Партија 5 јаја 03142500-јаја 
Партија 6  хлеб и коре за питу 15810000-хлебни производи, свежа 

пецива и колачи 
Партија 7  Коре за питу 15800000- разни прехрамбени 

производи 
Партија 8 брашно 15612000-брашно од житарица или 

поврћа и сродни производи 
Партија 9  кукурузно брашно 15612210-кукурузно брашно 
Партија 10  зачини, кондиторски производи, 

тестенине,сокови и др. 
15870000-зачини и зачинска 
средства 

Партија 11 поврће (смрзнуто) и  
воће (смрзнуто) 

15300000 –воће, поврће и сродни 
производи 

Партија 12 мед 15831600-мед 
Партија 13 Роштиљско месо 15100000-производи животињског 

порекла, месо и месни производи 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
 СА ОБРАЗЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
Квалитет понуђених добара мора бити у складу са важећим законским прописима и 
мора испуњавати све услове у погледу здравствене исправности и безбедности за 
исхрану људи.Понуђена добра морају бити прве класе и поседовати органолептичке 
карактеристике (боја, мирис, изглед) својствене тржишном типу робе. 
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца, 
прецизираним техничким карактеристикама и техничком документацијом. 
Сва испоручена добра морају бити упакована у одговарајућу наменску амбалажу, 
затворена на прописани начин, без оштећења и са истакнутом декларацијом на 
српском језику, достављена уз ПОТВРДУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ДОБАРА 
УЗ СВАКУ ИСПОРУКУ, чиме потврђује да испоручена добра одговарају прописима о 
квалитету и здравственој исправности дефинисаним Законом о безбедности хране и 
другим прописима. 
Добављач одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеној на декларацији 
производа.Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација 
треба да садржи све потребне податке, а када се ради о назнаци „употребљиво до“ рок 
мора да буде идентичан и на збирном паковању (транспортној картонци) и на сваком 
јединичном паковању унутар транспортног.Уколико се производ испоручује у 
ринфузном паковању, декларација треба да је видно назначена на збирном паковању-
транспортној картонци са свим потребним подацима.Сва амбалажа је бесповратна. 
Добављач врши транспорт добара возилом наменског типа са одговарајућим 
температурним режимом које обезбеђује одржавање квалитета производа.  
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ПАРТИЈА 1- месо (живинско) 
 

 Предмет ЈН Технички опис Количина 

 
1. 

МЕСО 
ПИЛЕЋЕ 
(свеже) 

Цело пиле старост 2-2,5 месеца; тежине 1.8-2.5 кг; 
Месо бледо-ружичасте боје, чисто, без видљивих 
анатомских деформација и без трагова перија, 
паперја, модрица и подлива по себи: 
Свако посебно оригинално упаковано у чисту и 
неоштећену пвц амбалажу ,дотерано у наменском 
возилу са расхладним уређајем у температурном 
режиму од -0 до +4 С;  
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  
установом 

3500 кг 

2. ПИЛЕЋИ 
БАТАК-
КАРАБАТАК  у 
свежем стању 
(РИНФУЗ) 

Старости до 2 месеца; тежине 0.250-0.300 гр. 
Месо бледо-ружичасте боје, чисто, без видљивих 
анатомских деформација и без трагова перија, 
паперја модрица и подлива по себи: 
Упаковано у адекватну чисту и неоштећену  наменску 
амбалажу до 5 килограма, достављено у наменском 
возилу са расхладним уређајем у температурном 
режиму од -0 до +4 С;  
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 

2500 кг 

 
 
Месо испоручено не дуже од два дана након клања.  
 
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.  
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ПАРТИЈА 2- месо (  јунеће)  и месо (свињско ) 
 

 Предмет ЈН Технички опис Количина 

 
 
1. 
 

 
ОХЛАЂЕНО МЕСО 
ЈУНЕЋЕ-ЧЕРЕК 
Одвојено од костију 
 

 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     

6500 кг 

 
2. 
 
 
 

ОХЛАЂЕНО 
СВИЊСКО  
МЕСО (бут без 
костију) 
 
 

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 
инспекције 

1500 кг 

 
Начин паковања : 
Упаковано у ПВЦ кесе и лодне.Транспорт у наменском возилу са расхладним 
уређајем.  
 
Критеријуми за одобравање производа (параметри квалитета, захтеви у погледу 
безбедности : 
Испоруку мора да прати уверење о здравственој исправности .Месо испоручено не 
дуже од два дана након клања . Боја мора бити уједначена, без видљивих знакова 
запрљаности и кварења, својствена за свеже месо. Температура на пријему 
максимално +5º С на површини и у средини комада меса. Квалитет и безбедност 
према наведеним Правилницима  
 
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. Декларација према важећем 
Правилнику. 
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ПАРТИЈА 3- риба ( смрзнута ) 
 

 Предмет ЈН Технички опис Количина 

 
1. 

 
 

 
РИБА   
ОСЛИЋ –ХЕК 
СА КОСКОМ 
 

-бели ослић , хек, без главе–у замрзнутом стању 
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.  Оргинално паковање од 10 
до 20 кг, комади од  200-400  гр., декларација 
произвођача преведена на српски језик ,да не 
поседује ознаку FAO 61           
 

 
1500 кг 

2. РИБА   
ОСЛИЋ –ХЕК 
БЕЗ КОСКЕ 
 

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 
 -комади од  150-300  гр. 
-оргинално паковање 
-декларација произвођача преведена  
на српски језик       
-да не поседује ознаку FAO 61           
 

 
1500 кг 

 
Прописи који се односе на квалитет и безбедност производа: 
- Декларација према важећем Правилнику. 
 
Уз сваку испоруку понуђач је у обавези да достави :  

 Изјава  ( потврда ) да је испорука по отпремници безбедна за употребу 
Понуђач мора поседовати расхладно доставно возило – достава рибе у 
температурном режиму од минималних – 18ºC и ниже. 
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ПАРТИЈА 4- месне прерађевине 

 Предмет ЈН Технички опис Количина 

 
1. 

ПИЛЕЋА ПРСА                 
(груди, филе) 

Пријатног и својственог укуса. Месно ткиво 
беличасте боје. Приликом сечења не сме 
испадати из надева, да површина није 
деформисана и да омотач добро прилеже уз 
надев. Упакован у чисту неоштећену 
транспортну кутију са вентилацијоним отвором. 
Пастер.конзерва од меса у комадима 
садржај пил.меса ( груди )  55-75% 
паковање од 1,8 кг и веће 

1000 кг 

     2. 

 

СУВА РЕБРA 
 

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; 

700 кг 

3. 
 

ХАМБУРШКА  
сланина 

 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  

1000 кг 

4. 
 

ПИЛЕЋИ               
ПАРИЗЕР 
 

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 отвором 
Састојци: откоштено пилеће месо 50%, вода, 
биљна маст, беланчевине,соја, кухињска со, 
емулгујућа со Е450, зачини , декстроза, 
згушњичивач  Е07,Е412,Е415, 
антиоксидансЕ300,појачивач ароме Е621, 
конзерванс Е250.Укупни протеини 10% 

700 кг 

 
Прописи који се односе на квалитет и безбедност производа 

 При свакој испоруци : изјава ( атест ) да је испорука по отпремници безбедна за 
употребу  
Понуђач мора поседовати : РАСХЛАДНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО – достављање 
намирница у температурном режиму са декларације производа  
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ПАРТИЈА  5- ЈАЈА 
 

 Предмет ЈН Технички опис                 
Количина 

1. ЈАЈА „А“ класа првог квалитета,тежинска kласа L; тежине 
63-73гр.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 
према Правилнику о квалитету јаја и са 
произвођачким кодом 

  80000 ком                        

 
 
Критеријуми за одобравање производа (параметри квалитета, захтеви у погледу 
безбедности : 
Јаја не смеју бити оштећена и запрљана. 
Квалитет и безбедност према наведеним Правилницима. 
 
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. Температура јаја на пријему нижа или 
једнака декларисаној за чување производа. 
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ПАРТИЈА 6- хлеб  
 

  Предмет ЈН Технички опис Количина 
1. ХЛЕБ полубели Т 850 – 0,5 кг 

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

паковање – ПВЦ гајбе у добром хгијенском стању 

50000 ком 

 
 
Напомена(хлеб): 

-Понуђач мора бити и произвођач (  понуђач мора поседовати сопствену пекару за  
производњу хлеба ). 

-Производ не може бити контаминиран патогеним микроорганизмима. 

-Квалитет и здравствена безбедност према наведеним Правилницима. 
-Понуђач мора достављати : квартални извештај о здр.исправности производа  
- Транспорт наменским возилом у добром хигијенском стању. 
-Место испоруке : F-co магацини наручиоца ( десет објеката ) 
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ПАРТИЈА 7- коре за питу 
 

  Предмет ЈН Технички опис Количина 
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  
 

4000 кг 

 
 
 
Напомена (коре за питу): 

- Паковања не могу бити оштећена 
- Производ мора бити прве класе. 

    -     Квалитет и здравствена безбедност према наведеним Правилницима. 
- Изабрани добављач је у обавези да при свакој испоруци достави изјава   ( 

потвда )  да је испорука по отпремници безбедна за употребу 
 

- Место испоруке: F-co магацини наручиоца ( десет објеката ) 
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ПАРТИЈА 8- брашно 
 

 
 

Предмет ЈН 
 

Технички опис Количина 

 
1. 

БРАШНО 
 Т-500 

Брашно Т-500, производ брашнасте структуре 
карактеристичне беле боје; својственог мириса и укуса; без 
присуства живих или мртвих инсеката, складишних 
штеточина, длака или измета глодара. Квалитет брашна се 
утврђује пробом печења. Упакован производ у оригиналном 
паковању (у папирнoj амбалажи ). 
Квалитет је стандардан. 
Квалитетна група B 
Пепео од 0,46% - 0,55% 
Влага до 15% 
Степен киселости до 3% 
паковање – од  25 кг 
оргинално паковање  
свако паковање мора имати декларацију (датум и место 
паковања , рок трајања ) 

8500 кг 

 
2. 

БРАШНО  
Т-850 

БРАШНО Т-850својственог мириса и укуса; без присуства 
живих или мртвих инсеката, складишних штеточина, длака 
или измета глодара. Квалитет брашна се утврђује пробом 
печења. Упакован производ у оригиналном паковању (у 
папирнoj амбалажи ). 
-минералне материје <0,80-0,90 
-вода до 14% 
-протеини 11,7% 
-скроб 65% 
-шећери 1,8% 
-масти 1,6% 
-баласте материје 5% 
-паковање- од  25 кг 
оргинално паковање  
свако паковање мора имати декларацију (датум и место 
паковања , рок трајања ) 

1500 кг 

 
 

Изабрани добављач  је у обавези да доставља :  
 Извештај о исправности  готових производа према динамици назначеној у 

уговору са овлашћеном установом; 
 Уз сваку испоруку понуђач доставља изјаву (потврда) да је испорука по 

отпремници  безбедна за употребу. 
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ПАРТИЈА 9-кукурузно брашно 
 

 Предмет ЈН Технички опис Количина 
1. 

 
 КУКУРУЗНО  
БРАШНО 

Интегрално кукурузно брашно млевено природним 
каменом од најквалитетнијих сорти кукуруза 
паковање – од 10кг 
свако паковање мора имати декларацију( датум и место 
паковања,рок трајања) 
Кукурузно просејано брашно је производ брашнасте 
структуре карактеристичне жуте боје; производ је 
својственог  свежег  мириса  без  трагова  мириса  
плесни  и  ужеглости  и  укуса  који  је  мало сладуњав и 
освежавајући. Опипом се осећају зрнасти делови – не 
смеју да се стварају грудвице; без присуства живих или 
мртвих инсеката, складишних штеточина, длака или 
измета глодара. Квалитет брашна се утврђује пробом 
кувања-печења, Испорука:папирни џак, чист и без  
механичког оштећења; 

2000 кг 

 
 
 
Изабрани добављач  је у обавези да доставља :  

 Извештај о исправности  готових производа према динамици назначеној у 
уговору са овлашћеном установом; 

 Уз сваку испоруку понуђач доставља изјаву (потврда) да је испорука по 
отпремници  безбедна за употребу. 
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ПАРТИЈА 10- зачини, кондиторски производи, тестенине,сокови и др. 
 

 Предмет ЈН Технички опис Колич
ина 

1. МЛЕВЕНА 
ЗАЧИНСКА 
ПАПРИКА 

Слатка црвена млевена паприка 200g – 1/2кг црвене боје, 
прашкасте структуре, упакована у триплекс неоштећеној 
амбалажи, а затим у транспортним кутијама  
1Хоргош или одговарајући 

 
200 кг 

2. БИБЕР  
МЛЕВЕНИ -  
ЦРНИ 

Бибер млевени црни  -  карактеристичног мириса и укуса, 
паковање 10g 
Ц  производ  или  одговарајући 

2500 
ком/ 
10гр 

3. 

ВАНИЛИН 
ШЕЋЕР 
 

Ванилин шећер 10 gr. – кесица-кристалне конзистенције, слатког 
укуса са аромом ваниле, упакован у хигроскопне оригиналне 
кесице и неоштећене, чисте и суве транспортне картонске 
кутије; 
састојци: шећер маx 99%, ванилин кристал мин.1% 
Рок употребе   
Ц  производ  или  одговарајући. 

 
1500 
ком/ 
10гр 

4. ЛОВОРОВ 
ЛИСТ 
 

цео лист ловора ,осушен, 
Ц  производ или  одговарајући -10гр. 

500 
ком/ 
10гр 

5. ПРАШАК ЗА 
ПЕЦИВО 
 

Прашак за пециво 12 gr. – прашкасти производ без мириса и 
укуса, упакован у оригиналну кесицу и картонске кутије  чисте и 
без механичког оштећења састојци : средства за дизање теста  
(натријум – ходрогенкарбонат,динатријум – дифосфат ), скроб. 
Садржај кесице развија  мин.2гр.активног CO2 ( довољно за 0,5 
кг. Брашна ) 
Рок употребе 
Ц  производ  или  одговарајући 

6000 
ком/ 
12( 
10)гр 

6. КАКАО у 
ПРАХУ 
 

Какао – прашкасти производ, тамно браон   боје, својственог 
укуса, пвц амбалажа и упакован у неоштећене транспортне 
картонске кутије 
са редукованим садржајем масти 
паковање 100 гр-200гр  
Хоргош или одговарајући 

150 кг 

7. СОДА 
БИКАРБОН
А 

-паковање 20 гр 100 
ком 

8. ЦИМЕТ 
 

Цимет– прашкасти производ тамне боје и јаке ароме, упакован 
у оригиналну кесицу и картонске кутије  чисте  и без механичког 
оштећења  
-млевени Ц  производ  или  одговарајући – 10 гр. 

2000 
ком/ 
10 гр 

9.  
ПШЕНИЧНИ 
ГРИЗ    
 

- Т 400 Гриз пшенични  1 / 1 . – беле боје, ситне гранулације, без 
присуства нечистоћа, упакован у папирну амбалажу а затм 
упакован  у неоштећеним картонским кутијама 
ситни 
 Просечна нутритивна вредност у 100гр: 
 - Енергетска вред.- 1462КЈ/ 348кцал 
 - протеини – 10,6 гр. 
 - угљени хидр. – 73,9 гр. 
  - масти – 1,1гр.  
Ц  производ или  одговарајући 

400 кг 
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10. МАК  -млевени 
- паковање 250 гр 

50 кг 

11. СУВО 
ГРОЖЂЕ 

-паковање 100 гр 10 кг 

12. ПЕТИТ 
БЕУРЕ  
  

-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. 
Паковање – ринфуз – 5кг 

800 кг 

13. МАРМЕЛАД
А  

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

1200 
кг или 
444 
ком / 
2.7кг 

14. ШЕЋЕР У 
ПРАХУ 
 

производ беле боје, без страних примеса, упакован у папирну 
амбалажу чисту и без механичког оштећења паковање  500 гр. 
Састојци : шећер у праху , средство против згрудвавања  ( 
силицијум – диоксид ) 

100 кг 

15 Кафа  млевена 
Паковање 100 гр 

20 кг 

16. ШЕЋЕР 
(кристал 
бели) 

( кристал  бели )  - ситни  25/1 
Квалитет EWG II кристали шећера беле боје без страних 
примеса и мириса, упакован у папирне натрон вреће; 
Црвенка или одговарајући 

4750 
кг 

17. ШЕЋЕР 
КОЦКА 

паковање – 1кг. 
Црвенка или одговарајући 

10 кг 

18. ЧАЈ ОД 
ПЛОДА 
ШИПУРКА  
 

паковање1/1 
Основни састојаци: плод шипка- cinosbati fruktus 100% - 
Квалитет I 

80 кг 

19. ЧАЈ 
ЗЕЛЕНИ 

 паковање 1/1 – ( осушени листићи ) 
Квалитет I 

80 кг 

20. ЧАЈ ОД 
ЦВЕТА 
КАМИЛИЦЕ 

паковање 1/1 
Квалитет I (осушени листићи ) 

78 кг 

21. ЧАЈ ОД 
ЛИСТА 
НАНЕ 

Чај нана лист 1/1 – производ добијен од сушеног листа биљке 
нане, пријатне ароме, оригинално паковање Квалитет I 

80 кг 

22. СОК ОД 
БРЕСКВЕ 

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 ( паковање ) 

1600 л 

23. ПУДИНГ 
ВАНИЛА 

Пудинг 40 gr., ароматизовани прашкасти производ са укусом 
ваниле, упакован у оригиналну амбалажу 
– ванила 
Састојци : скроб, кухињска со, арома етил ванилина, 
прехрамбена вештачка боја.(Е102/ Е124 ) 
Енерг.вредн. 1445КЈ ( 344 kcal ) 
Беланчевине 0,3гр. 
Угљени  хидрати 85,4 гр 
Масти 0,1 гр. 

100 кг 
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Ц  производ или  одговарајући -1/1 
24. ПУДИНГ 

ЧОКОЛАДА 
Пудинг 40 gr., ароматизовани прашкасти производ са укусом 
чоколаде, упакован у оригиналну амбалажу 
Ц  производ или  одговарајући -1/1 

100 кг 

25. 
 

ПУДИНГ 
ЈАГОДА 

Пудинг 40 gr., ароматизовани прашкасти производ са укусом 
јагоде, упакован у оригиналну амбалажу 
Ц  производ или  одговарајући -1/1 

100 кг 

26. 

УЉЕ  
 

- јестиво рафинисано уље сунцокрета, течне конзистенције, 
жућкасте боје, карактеристичног мириса и укуса без трагова 
ужеглости, упаковано у пластичној флаши од 1 л 
( 100 % чисто сунцокретово уље ) 
100гр. Производа садржи: 

 енер.вред. 3770КЈ/900кцал 
 протеина 0 гр. 
 угљени хидр. Огр. 
 масти 100гр. 
 вит.Е  50-70 гр. 

Витал  или одговарајући 

7000 л 

27. 

СИРЋЕ  
 

Сирће алкохолно 1/1 – киселкастог укуса, пвц амбалжа, чиста и 
нештећена упакована у транспортне картонске кутије 
неоштећене 
– природно алкохолно са 9% сирћетне киселине 
БИП или одговарајући 

200 л 

28. СО 
кухињска  
  
 

ситна, евапорисана  -јодирана  
 паковање:5/1кг. 
Садржај: 99 – 99,5% чистог NaCl, Јод од 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 згрудвавања соли 
Ц  производ или  одговарајући 

1198 кг 

29. 

СЕНФ -без глутена  
-састојци: вода мах.78%, бела и црна слачица, винско сирће, 
шећер, кухињска со, зачини, природна боја (рибофлавин) 
-амбалажа: палстична чаша од 100 гр 
-Ц производ или одговарајући 

200 
ком 

30. ШЛАГ 
  
 

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 – 1/1 

200 кг 

31. БРАШНО 
КОКОСОВО 

 Оригинално паковање од 100 гр. 40 кг 

32. ТЕСТЕНИН
А СА 
ЈАЈИМА–
МАКАРОНЕ  

 
 

Састојци – наменска пшенична крупица за тестенину, вода, јаја у 
праху, глутеинско брашно. 
 Нутритивни састојци у 100 гр производа: 
 Енергетска врдност 1552КЈ/369 кцал 
 Беланчевине 11,5 гр. 
 Угљени хидрати 75,9 гр, 
 Масти 1,6 гр 

2504 
ком 
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 - нто 1/2кг. 

Фиделинка или одговарајући 

33. 

ТЕСТЕНИН
А СА 
ЈАЈИМА -  
СУПА 
 

Састојци – наменска пшенична крупица за тестенину, вода, јаја у 
праху, глутеинско брашно. 
 Нутритивни састојци у 100 гр производа: 
 Енергетска врдност 1552КЈ/369 кцал 
 Беланчевине 11,5 гр. 
 Угљени хидрати 75,9 гр, 
 Масти 1,6 гр 
 - нто 500 гр. 
Фиделинка или одговарајући 

450 кг 

34. 

ТЕСТЕНИН
А БЕЗ ЈАЈА 
-  СУПА 

 

Без јаја, спирални облик врло танких штапића, звездица, слова и 
сл. 
Све тестенине морају имати боју својствену тој групи производа 
– (боја је светло жута и потиче од природних намирница ) да 
нису обојене вештачком бојом. Сува тестенина не садржи 
више од 13% воде, нити више од 1% кухињске соли,отпорне на 
кидање, без трагова плесни и механичког оштећења. Производ 
упакован у оригиналном паковању у пвц амбалажи. И картонској 
кутији. 
Опис производа: 
паковање од 250 гр 
- безглутенска тестенина. Без соје, без млека, без јаја. 
•састав и хранљиве вредности:  
Кукурузно брашно, кукурузни скроб, кромпиров скроб, пиринчано 
брашно, гуар гума, ксанта гума, со. 
Хранљиве вредности за 100 гр производа: протеини 4.95, масти 
0.08, угљени хидрати 84.45, енергетска вредност 1538 кЈ. 

100 
 Кг 

35. 

КВАСАЦ 
ПЕКАРСКИ  
 

 Квасац. Свеж – чврсте структуре, својственог укуса, упакован 
у папирну амбалажу а затим  у неоштећеу картонску кутију са 
отворима за проветравање 
Садржај суве материје мин.28 % 
Паковање – 0,5kg;  
Оригинално упакован производ  

400 кг 

36. ОБЛАНДЕ  
 

Састојци : пшенично брашно, вода, биљна маст, лецитин, 
кухињска со, сода бикарбона. 
Нто.210 гр. 
Ц производ или одговарајући 

800 
ком 

37. ПИРИНАЧ  
 

глазирани, S класа 
Садржај воде до 14% 
Садржај поломљених зрна до 5% 
Декларација – датум паковања и рок употребе 
паковање од 1/1 до 10/1 

2000 
кг 

38. ПШЕНИЦА  
 

белија – I класа Пшеница белија – цело зрно, неоштећено чисто 
и суво, 1/1, упакована у оригиналној амбалажи, а затим у 
картонској кутији, чистој и без механичког оштећења 
Нутритивна вредност : 

 енер.вред. – 316кцал/1322КЈ 
 протеини – 11,73гр. 
 масти – 2гр. 
 угљени хидрати – 60,97гр. 

200 кг 
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 витамин Е – 1,4мг 
 витамин Б6 0,44мг. 
 калцијум – 43,7мг. 
 гвожђе – 3,3мг 
 магнезијум – 147мг. 

Паковање  - 1/1кг 
39. Пасирани 

парадајз 
Пасирани парадјз  оригиналној амбалажи од 1 литра 400 л 

40. РИБА У 
КОНЗЕРВИ   
 

Туњевина ( комади у уљу )-(нто.185 гр.) 
Деклар.-датум производ. И рок употр. 

2500 
ком 

41. КРАСТАВАЦ 
пастеризова
н 

пастеризовани краставац 
( вода, шећер, со, сирће, зачини ) 
декларација- датум паковања и рок употребе 
тегла – 0,7 кг  

500 
ком 

42. КРАСТАВАЦ 
пастеризова
н 

пастеризовани краставац 
( вода, шећер, со, сирће, зачини ) 
декларација- датум паковања и рок употребе 
тегла – 1,45 кг 

500 
ком 

43. МАРГАРИН  
 

 – 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 

800 кг 

44. СОЧИВО Ринфуз паковања декларисана у складу са законом, паковања 
не већа од 20 кг 

300 кг 

45. СУСАМ У зрну, термички необрађен, чист и сув без страних примеса, 
цела зрна,без трагов ужеглости, жућкасте боје, упакован у 
оргигнално паковање од 3кг  у провидну фолију и без механичког 
оштећења.  
-паковање 100 гр 

60 кг 

46. ПАПРИКА 
 
пастризован
а 
 

пастризована 
( вода, шећер, со, сирће, зачини ) 
декларација- датум паковања и рок употребе 
  стакло- 1кг 

500 кг  

47. 

ДОДАТАК 
ЈЕЛУ СА 
ПОВРЋЕМ  

садржај:  кухињска со, шећер,сушено поврће мин  8% ( 
мрква,целер корен, першун корен, паштрњак, црни лук ) 
побољшивачи укуса ( мононатријум  L – глутаминит, динатријум 
–рибонуклеотиди), декстроза, зачини  ( першун лист, целер лист, 
бибер ), природне  боје (рибофловин,куркумин ). 
 Паковање 1 кг 

400 кг 

48. ЖУТИ 
ШЕЋЕР 

- шећер, брашно, биљна маст, млеко у праху, какао прах, 
лешник, сојино брашно 
-са декларацијом о року исправности 
Паковање од најмање 2,5 кг произвођач Таково или одговарајући 

200 кг 

49. ЧОКОЛАДА 
ЗА КУВАЊЕ 

-упакован у оригиналну амбалажу од 100 гр 
-декларисана у складу са Законом 

100 кг 

50. МАСЛАЦ -паковање од 250 гр, I класа, оригинално упакован производ, без 450 кг 
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 оштећених паковања  
-„clasic“ или одговарајући 
СЕРТИФИКОВАНИ ПРОИЗВОЂАЧ 

51. Крем за 
мазање 
еурокрем 
таково или 
одговарају
ћи 
 

Крем без транс масних киселина; микс млечног(50%) и 
какао (50%) крем производа. Састојци: шећер, 
сунцокретово уље, потпуно хидрогенизована палмина маст, 
обрано млеко у праху(8,5%), какао прах са редукованим 
садржајем какао масти (4%), лешник (3%), сурутка у праху, 
емулгатори и ароме. 
Паковање до 3 кг 

530 кг 

52. 

ПЛАЗМА 
КЕКС-
БАМБИ или 
одговарајућ
и 
 

Енергетска вредност на 100 гр 
Калорија по мерној количини 
Калорије: 437.2  Калорије из масти: 108  
% препоручене дневне вредности* 
Масти укупно 12г 18%  
Засићене масти 7.5г 38%  
Холестерол -мг 0%  
Натријум 0.3мг 0%  
Угљени хидрати 70.4г 23%  
Влакна 3г 12%  
Шећери 20г  
Протеини 11.9г 24% 
Паковање 300 гр 

2400 
ком 

53. Без 
глутенски 
кекс – 
паковање од 
200г у 
провидну 
фолију 
РЕНИ(посно
)( NUTRY 
ALLERGY 
centar или 
одговарајућ
и 

Сланог је укуса, неполомљен.Садржи:кукурузни скроб, палмина 
маст, кукурузно брашно, кромпиров скроб, глукозни сируп, 
кукурузне пахуљице, со, ким, сусам, мирођија, персон, средство 
за дизање теста,сода бикарбона, натријум 
пирофосфат).Згушњивач: гуар гума. Производ је упакован у 
оригинално паковање од 200г у провидну фолију и без 
механичког оштећења 

300 
ком 

54. Просо Паковање 2 кг –ринфуз 
Енергија 353 Кцал, масти 7,11 гр, угљени хидрати 7,1 гр, 
беланчевине 15,53 гр-еколошко узгајан 

270 кг  

55. Оригано У оригиналној амбалажи 
Паковање 5 гр 

300 
ком 

 
Сви производи морају бити оригинално упаковани.  
Паковање у амбалажи која обезбеђује очување квалитета производа до момента 
отварања.   
Свако појединачно паковање мора бити декларисано према Правилнику о 
декларисању и означавању упакованих намирница (Сл.лист 12/2004, 48/2004, 4/2004) 
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. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.1.1.12/2020 20/111 
  

 

Сви понуђачи у склопу понуде су дужни  да доставе декларације за сваки 
производ по врсти и структури паковања. Моломо понуђаче да све декларације 
поређају по хронолошком реду по артиклима у партији , ради ефикаснијег 
прегледања приликом оцене понуда. 
 
 
ПАРТИЈА 11-поврће и воће(смрзнуто) 
 

 Предмет ЈН Количина 
1. БОРАНИЈА 10/1 

хигло или одговарајући 
2000 кг 

2. ГРАШАК 10/1 
хигло или одговарајући 

2500 кг 

3. ЂУВЕЧ 10/1 
хигло или одговарајући 

1300 кг 

4. ВИШЊА 10/1 
( без кошпица) 
хигло или одговарајући 

300 кг 

5. СПАНАЋ  10/1   
хигло или   одговарајући           

600 кг 

6. КУКУРУЗ ШЕЋЕРАЦ 10/1  
хигло или одговарајући 

50 кг 

 
 уз сваку испоруку понуђач доставља изјаву  (потврда) да је испорука по  

отпремници безбедна за употребу 
 достава производа у температурном режиму до максималних -18ºC и ниже 

 
 
ПАРТИЈА 12-мед 
 

 Предмет 
ЈН 

Технички опис 
Количина 

1. 
 

МЕД  
 

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 . 
Испоруку вршити од понедељка до петка 

200 кг 

 
 
 Изабрани добављач је у обавези да  је понуђач, није нужно да је и 

произвођач.Изабрани добављач је у обавези да при свакој испоруци достави изјаву  (  
потврда ) да је испорука по отпремници безбедна за употребу. 

 Мед мора имати РС број. 
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ПАРТИЈА 13- роштиљско месо 
 

 Предмет 
ЈН 

Технички опис Количина 

1. 
 

Роштиљска 
кобасица 
 

Танка кобасица начињена од свињског меса, 
зачина и додатака која може бити лагано 
одимљена , а намењена за печење на роштиљу 

10 кг 

2. Ћевапи 
 

Смеса од свињског млевеног меса, ваљкастог 
облика, намењена за печење или пржење, 

10 кг 

3. Будимска 
кобасица 
 

Одимљена смеша јунећег и свињског меса и 
адеквтних зачина обмотана у  вештачка црева 

15 кг 

4. Пршута 
свињска 
 

Одимљено свињско месо 15 кг 

5. Пршута 
говеђа 
 

Одимљено говеђе месо 15 кг 

6. Свињска 
шницла 
 

Свеже свињско месо од бута намењено за пржење 10кг 

 
 
 
Понуђач мора поседовати : 
 РАСХЛАДНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО – достава меса у температурном режиму до 
максималних +4º 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1. 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); 
3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона); 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона) 
 
5) 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. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

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;  

3) 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; 
4)  Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона – Доказ:  
Ако је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице доказ су:  
4.1) Потврда Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике 
Србије о извршеном упису у Централни регистар објеката за субјекте који се баве 
производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о безбедности 
хране - "Службени гласник РС"  бр. 41/09) или Извод из регистра одобрених објеката 
издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије (сходно Правилнику о садржини и начину вођења Централног регистра 
објеката у области безбедности хране и хране за животиње, "Сл. гласник РС"  бр. 
20/2010) или Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије да понуђач (објекат понуђача) испуњава услове за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке.  
4.2) Потврда Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије о извршеном упису у Централни регистар субјекта за субјекте који се баве 
производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15.  Закона о безбедности 
хране - "Службени гласник РС"  бр. 41/09)  
Понуђач доставља доказ у виду неоверене копије (за све партије). 
Напомена: уколико понуђач није произвођач предметних добара, дужан је да наведене 
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доказе достави и за сваког произвођача истих (осим уколико су предметна добра из 
увоза).  Уколико је произвођач предметних добара физичко лице или пољопривредно  
газдинство, као доказ се (поред доказа наведених под бр. 1) прихвата и Потврда о 
активном статусу или Извод из регистра или Решење о регистрацији у Регистру 
пољопривредних газдинстава који се води при Министарству финансија – Управа за 
трезор. Ове доказе понуђач доставља и за подизвођача/е,  односно достављају га 
сви чланови групе понуђача 
 
5)   Услов из члана чл. 75. Ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац 
изјаве, дат је у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 
-Доказ за 1. Додатни услов:  Важећи сертификат НАССР "или одговарајући" (у 
оквиру којег је имплементиран НАССР систем) 
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).  
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. 
Наведено подразумева да се за добра из увоза доставља доказ за увозника истих.  
* 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.  
**ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Важећи сертификат НАССР „или одговарајући“ који 
доставља понуђач (и за све субјекте у ланцу производње, прераде и промета 
храном) мора имати област сертификације која је у логичкој вези са обавезама 
које врши, односно преузима у понуди. Комисија ће у случају језичких 
неусаглашености користити циљно тумачење. Такође, Наручилац (Комисија за 
предметну јавну набавку) задржава право да у фази стручне оцене понуда у 
скалду са ингеренцијама додељеним чланом 93. ЗЈН изврши истраживање и /или 
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упути директан захтев за појашњење надлежним органима и /или 
сертификацијским телима. 
 
-Доказ за 2. Додатни услов:   
 попуњен образац 6- Изјава о достављању доказа о здравственој исправности 
(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. 
 
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. 
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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. 
 
 
 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, 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  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. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елементакритеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора,наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба.Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти пословни 
приход.Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно , у присуству понуђача, и 
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима ,који су исте 
величине и боје ,те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 
један папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор.Понуђачима који не присуствују овом поступку ,наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни ( Образац 1); 

2) Образац понуде (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. Став 2 ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

       6) Образац изјаве о достављању доказа о здравственој исправности  
(Образац 6) 
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                                                                                               (ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Образац структуре цене за партију 1- месо (живинско) 
Табела 1 
 
 

Предмет  
ЈН 

Назив 
произвођача 
или земља 

порекла 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

МЕСО 
ПИЛЕЋЕ 
(свеже) 

 3500 кг     

2. ПИЛЕЋИ 
БАТАК-
КАРАБАТАК  у 
свежем стању 
(РИНФУЗ) 

 2500 кг     

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

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

 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 
набавке; 

 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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 ( јунеће)  и месо (свињско ) 
Табела 1 

 
 

Предмет 
ЈН 

Назив 
произвођа

ча или 
земља 

порекла 

Количина Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

ОХЛАЂЕНО 
МЕСО 
ЈУНЕЋЕ-
ЧЕРЕК 
Одвојено од 
костију 

 6500 кг     

2 ОХЛАЂЕНО 
СВИЊСКО  
МЕСО (бут без 
костију) 

 1500 кг     

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

 у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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 3- риба (смрзнута ) 
 
Табела 1 

 
 

Предмет  
ЈН 

Назив 
произвођача 
или земља 

порекла 

Количина Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

РИБА   
ОСЛИЋ  

 

  
1500 кг 

    

2 РИБА   
ОСЛИЋ  
ФИЛЕТ 

  
1500 кг 

    

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

 у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије  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- месне прерађевине 
Табела 1 

 
 

Предмет 
ЈН 

Назив 
произвођача 
или земља 

порекла 

Количина Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

ПИЛЕЋА 
ПРСА                 
(груди, филе) 

 1000 кг     

2 СУВА РЕБРA 
 

 700 кг     

3 
 

ХАМБУРШКА  
сланина 

 1000 кг     

4 ПИЛЕЋИ               
ПАРИЗЕР 
 

 700 кг     

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

 у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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 
__________________                                                  ________________________ 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.1.1.12/2020 31/111 
  

 

 
Образац структуре цене за партију 5-јаја 
Табела 1 

 
 

Предмет 
ЈН 

Назив 
произвођа

ча 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

ЈАЈА  80000 ком                            

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

 у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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- хлеб  
Табела 1 

 
 

Предмет 
ЈН 

Назив 
произвођа

ча 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

ХЛЕБ  50000 ком     

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

 у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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- коре за питу 
Табела 1 

 
 

Предмет 
ЈН 

Назив 
произвођа

ча 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1. КОРЕ ЗА 
ПИТУ 

 4000 кг     

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

 у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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-брашно 
 
Табела1 

 
 

Предмет 
ЈН 

Назив 
произвођа

ча 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

БРАШНО 
 Т-500 

 8500 кг     

2 БРАШНО  
Т-850 

 1500 кг     

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

 у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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- кукурузно брашно 
 
Табела 1 

 
 

Предмет 
ЈН 

Назив 
произвођ

ача 

Количин
а 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

КУКУРУЗНО 
БРАШНО 

 2000 кг     

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

 у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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 10- зачини, кондиторски производи, тестенине,сокови и др. 
 
Табела 1 

 
 

Предмет 
ЈН 

Назив 
произв
ођача 
или 

земља 
порекл

а 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1. МЛЕВЕНА 
ЗАЧИНСКА 
ПАПРИКА 

  
200 кг 

    

2. БИБЕР  
МЛЕВЕНИ -  
ЦРНИ 

 2500 
ком/ 10 гр 

    

3. 

ВАНИЛИН 
ШЕЋЕР 
 

  
1500 ком/ 
10гр 

    

4. ЛОВОРОВ 
ЛИСТ 
 

 500 ком/ 
10гр 

    

5. ПРАШАК ЗА 
ПЕЦИВО 
 

 6000 ком/ 
12( 10)гр 

    

6. КАКАО у 
ПРАХУ 
 

 150 кг     

7. СОДА 
БИКАРБОНА 

 100 ком     

8. ЦИМЕТ 
 

 2000 ком/ 
10 гр 

    

9.  ПШЕНИЧНИ 
ГРИЗ    
 

 400 кг     

10. МАК   50 кг     

11. СУВО 
ГРОЖЂЕ 

 10 кг     

12. ПЕТИТ 
БЕУРЕ  
  

 800 кг     

13. МАРМЕЛАДА   1200 кг 
или 444 
ком / 
2.7кг 
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14. ШЕЋЕР У 
ПРАХУ 
 

 100 кг     

15 Кафа   20 кг     

16. ШЕЋЕР 
(кристал 
бели) 

 4750 кг     

17. ШЕЋЕР 
КОЦКА 

 10 кг     

18. ЧАЈ ОД 
ПЛОДА 
ШИПУРКА  
 

 80 кг     

19. ЧАЈ ЗЕЛЕНИ  80 кг     

20. ЧАЈ ОД 
ЦВЕТА 
КАМИЛИЦЕ 

 78 кг     

21. ЧАЈ ОД 
ЛИСТА НАНЕ 

 80 кг     

22. СОК ОД 
БРЕСКВЕ 

 1600 л     

23. ПУДИНГ 
ВАНИЛА 

 100 кг     

24. ПУДИНГ 
ЧОКОЛАДА 

 100 кг     

25. 
 

ПУДИНГ 
ЈАГОДА 

 100 кг     

26. 

УЉЕ  
 

 7000 л     

27. 

СИРЋЕ  
 

 200 л     

28. СО кухињска  
  
 

 1198 кг     

29. 

СЕНФ  200 
ком/100 
гр 

    

30. ШЛАГ 
  
 

 200 кг     
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31. БРАШНО 
КОКОСОВО 

 40 кг     

32. ТЕСТЕНИНА 
СА ЈАЈИМА–
МАКАРОНЕ  

 
 

 2504 ком     

33. 

ТЕСТЕНИНА 
СА ЈАЈИМА -  
СУПА 
 

 450 кг     

34. 

ТЕСТЕНИНА 
БЕЗ ЈАЈА -  
СУПА 

 

 100 
 Кг 

    

35. КВАСАЦ 
ПЕКАРСКИ  
 

 

400 кг 

    

36. ОБЛАНДЕ  
 

 

800 ком     

37. ПИРИНАЧ  
 

 2000 кг     

38. ПШЕНИЦА  
 

 200 кг     

39. 

Пасирани 
парадајз 

 400 л     

40. 

РИБА У 
КОНЗЕРВИ   
 

 2500 ком     

41. КРАСТАВАЦ 
пастеризован 

 500 ком     

42. КРАСТАВАЦ 
пастеризован 

 500 ком     

43. МАРГАРИН  
 

 800 кг     

44. СОЧИВО  300 кг     

45. СУСАМ  60 кг     

46. ПАПРИКА 
 
пастризована 

 500 кг      
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47. 

ДОДАТАК 
ЈЕЛУ СА 
ПОВРЋЕМ  

 400 кг     

48. ЖУТИ 
ШЕЋЕР 

 200 кг     

49. ЧОКОЛАДА 
ЗА КУВАЊЕ 

 100 кг     

50. МАСЛАЦ 
 

 450 кг     

51. Крем за 
мазање 
еурокрем 
таково или 
одговарајући 
 

 530 кг     

52. ПЛАЗМА 
КЕКС-БАМБИ 
или 
одговарајући 
 

 2400 ком     

53. Без глутенски 
кекс – 
паковање од 
200г у 
провидну 
фолију 
РЕНИ(посно)( 
NUTRY 
ALLERGY 
centar или 
одговарајући 

 300 ком     

54. Просо  270 кг     

55. Оригано  300 ком     

УКУПНО:   

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 
ПДВ : ___________ дин. 
УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 
НАПОМЕНА:________________________________________________________ 
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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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

 у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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-поврће и воће(смрзнуто) 
 
Табела 1 

 
 

Предмет 
ЈН 

Назив 
произвођа

ча 
 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1. БОРАНИЈА 10/1 
хигло или 
одговарајући 

 2000 кг     

2. ГРАШАК 10/1 
хигло или 
одговарајући 

 2500 кг     

3. ЂУВЕЧ 10/1 
хигло или 
одговарајући 

 1300 кг     

4. ВИШЊА 10/1 
( без кошпица) 
хигло или 
одговарајући 

 300 кг     

5. СПАНАЋ  10/1   
хигло или   
одговарајући          

 600 кг     

6. КУКУРУЗ 
ШЕЋЕРАЦ 10/1  
хигло или 
одговарајући 

 50 кг     

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  % 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Табела 1: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
у колони 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

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

 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 
набавке; 

 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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 12-мед 
Табела 1 
 
 

Предмет  
ЈН 

Назив 
произвођа

ча 
 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

МЕД  200 кг     

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

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

 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 
набавке; 

 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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 13- роштиљско месо 
Табела 1 
 
 

Предмет  
ЈН 

Назив 
произвођача 

 

Количина Јединич
на цена 

без ПДВ-
а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 
 

Роштињска 
кобасица 

 10 кг     

2 Ћевапи 
 

 10 кг     

3 Будимска 
кобасица 

 15 кг     

4 Пршута 
свињска 

 15 кг     

5 Пршута 
говеђа 

 15 кг     

6 Свињска 
шницла 

 10 кг     

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 2. Уписати уписати назив произвођача за сваки артикал домаћег порекла, а за артикал 
из увоза унети земљу порекла;  

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

 у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 
набавке; 

 у колони 6. 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. 

 у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије 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 2) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - намирнице и 
прехрамбени производи, ЈН број 1.1.12/2020, партија број___. 
 
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  
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде (најмање 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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                           (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (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. 
1.1.12/2020,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 ЗЈН 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) 
ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 

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. 1.1.12/2020, 
партија 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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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ДОКАЗА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ 

 
 
 

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. 1.1.12/2020 – намирнице и прехрамбени 
производи за 2020. годину буде додељен уговор за партију 
___________________________________________________________ (уписати број и 
назив партије), уз прву испоруку сваке конкретне врсте добара достављати 
Наручиоцу копије важећих Извештаја о лабораторијском испитивању добара издатих 
од старне акредитоване лабораторије којим се доказује да је производ здравствено 
исправан и безбедан за употребу (који није старији од месец дана – само за партију  
6). Такође се обавезујем да ћу приликом сваке испоруке добара достављати 
Наручиоцу Потврду (изјаву) о испуњености услова у погледу безбедности, квалитета, 
микробиолошке исправности, да је храна 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 12 и 13).  
 
 
 
 
                   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 носила 
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VI  МОДЕЛИ УГОВОРА 
 

На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020./2021.годину,   закључује се 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

 
Партија 1. МЕСО ЖИВИНСКО 
 
Уговорне стране: 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић (у даљем тексту: Наручилац)   и 
   
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                 
 

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр.1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
  

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице  за потребе Предшколске установе ,,Ужице'',партија бр.1, а у свему 
у складу   са  понудом Добављача број__________ од ________ 20___.године       
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора.                                  

Члан 5. 
       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017, 16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10,62/18) 
Правилнику о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/74, 26/75, 13/78-др.правилник, 1/81-др.правилник, 2/85-др.правилник, 
50/2019-др.правилник)  
Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса 
(Службени гласник РС, бр. 50/2019) 

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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
         Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима           
   

http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-kvalitetu-usitnjenog-mesa-poluproizvoda-od-mesa-i-proizvoda-od-mesa
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Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова.  
      -добра морају бити испоручена не дуже од два дана након клања.  
 
       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач   је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
                Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему 
транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од 
загађења, расипања, квара и других промена.  
                Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
               Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене 
производе.  
               На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа 
је неповратна.                                                                      

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди добављача бр. ____Од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
                                                                                                                                                           

Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
           Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног 
квалитета, Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши 
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета. 
                                                                         

Члан 11. 
          Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
       Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину 
добара која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији. 
 

Члан 12. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
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бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу.                                                                                                                                   
 

Члан 13. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.3.Уговора 
  

Члан 14. 
           Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 15. 
          Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од 
дана потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. 
Уговора. 

 
Члан 16. 

            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 17. 
         Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину,   закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 2. МЕСО (ЈУНЕЋЕ) И МЕСО (СВИЊСКО) 
 
Уговорне стране: 
 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
 
      
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  
 

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр.1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
  

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.2, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 

 
Члан 5. 

         Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема 
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са 
закљученим уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 
 

Члан 6. 
            Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано 
нормама садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017, 16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10, 62/18) 
Правилнику о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/74, 26/75, 13/78-др.правилник, 1/81-др.правилник, 2/85-др.правилник, 
50/2019) 
Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса 
(Службени гласник РС, бр. 50/2019) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
         Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 

http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-kvalitetu-usitnjenog-mesa-poluproizvoda-od-mesa-i-proizvoda-od-mesa
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         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима 
  
Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова.  
 
       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
             Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику.  
     

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди  Добављача бр. ______ од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
 
                                                                        Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета. 

Члан 11. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији 
 

Члан 12. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
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бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
                                                                   

Члан 13. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 14. 
      Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 15. 
      Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од 
дана потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. 
Уговора. 
 

Члан 16. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 17. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
  
 
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину ,   закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 3. РИБА (СМРЗНУТА) 
 
Уговорне стране: 
 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
 
      
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
  

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.3, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 

Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 

Члан 5. 
       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017, 16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10, 62/18) 
Правилнику о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске 
јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе (Службени лист 
СРЈ 6/2003 и Сл. лист СЦГ 56/2003-др. правилник, 4/2004-др. правилник) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
         Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима 
           
Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова.  

http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-kvalitetu-i-drugim-zahtevima-za-ribe-i-sl-i
http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-kvalitetu-i-drugim-zahtevima-za-ribe-i-sl-i
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       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
            Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
          Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
         Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
         На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна.      

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди  Добављача бр.___ oд ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   

 
Члан 10. 

            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
        Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да  
након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени испоручена добра, 
одговарајућег квалитета. 
                                                                           Члан 11. 
         Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији 
 

Члан 12. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
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Члан 13. 

         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 14. 
          Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 15. 
       Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од 
дана потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. 
Уговора. 

Члан 16. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 17. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
      За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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MOДЕЛ УГОВОРА 
 
         На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину,   закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 4. MЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 
 
Уговорне стране: 
 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
 
      
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  
 

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
  

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.4, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из______________                                                                     
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора.                                                                    

Члан 5. 
       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017, 16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10, 62/18) 
Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса 
(Службени гласник РС, бр. 50/2019) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник). 
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
         Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима 
            
Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова.  
 

http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-kvalitetu-usitnjenog-mesa-poluproizvoda-od-mesa-i-proizvoda-od-mesa
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       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
             Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна.                                                                            

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди  Добављача бр.____ Oд ____.______.2020.године. 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
 

Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да  
након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени испоручена добра, 
одговарајућег квалитета. 
 

Члан 11. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији 
 

Члан 12. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
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Члан 13. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 14. 
           Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 15. 
    Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од 
дана потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. 
Уговора. 
 

Члан 16. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 17. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
  
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      _______________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину,   закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 5. ЈАЈА 
 
Уговорне стране: 
 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
 
      
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 

 
Члан 2. 

            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.5, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 

Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора.                                                                       

 
Члан 5. 

       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 17/2019)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017, 16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10, 62/18) 
Правилнику о квалитету јаја („Сл. гласник РС“, бр. 7/2019, 35/2019, 78/2019) 

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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима 
           
  Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова.  
       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
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Члан 8. 
            Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна.      

Члан 9. 
           Добављач је дужан да по потписивању овог уговора, уз прву испоруку добара, 
доставља Купцу копију Извештаја о лабораторијском испитивању добара издатих од 
стране акредитоване лабораторије који није старији од једног месеца. Приликом сваке 
наредне испоруке добара, уколико достављени Извештај и даље није старији од месец 
дана на дан испоруке истих, уместо поменутог Извештаја, Добављач може достављати 
Потврде произвођача о здравственој безбедности испоручених добара.  
         Купац задржава право да од Добављача захтева да му достави на увид 
оригинале или оверене копије тражених докумената. 

 
Члан 10. 

             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди добављача бр. ____од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима  . 
 

Члан 11. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета.         
                                                           

Члан 12. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији 
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                                                                    Члан 13. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
                                                                   
                                                                    Члан 14. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 15. 
           Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 
Члан 16. 

    Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од 

дана потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. 
Уговора. 

 
Члан 17. 

            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 18. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
 
 
          За  Добављача                                       За Наручиоца    
                                                                                                             
_________________________                      _____________________________ 
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                                                                 МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину,   закључује се 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

 
Партија 6. ХЛЕБ  
 
Уговорне стране: 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
  
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
 

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.6, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора.                                                                       

 
Члан 5. 

       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09,17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017, 16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10,62/18) 

Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина ("Сл. 
гласник", бр. 68/16, 56/2018) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима. 
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Време и место испоруке : 
      -  од 05:30 до 6:30 часова у седам објеката ( ИО Маслачак, ИО Лептирић, ИО 
Искра, ИО Невен, ИО Бамби, ИО Јихаи Мама Вонг, ИО Полетарац) 
    -од  06:30 до 07:30 часова у два објекта ( ИО Бајка и ИО Зека) 
    -од 06:00 до 07:00 часова у објекат Сунце на Белој Земљи. 
 
       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
             Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна. 

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди добављача бр. ____од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
 

Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета. 
 

Члан 11. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији. 
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Члан 12. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
                                                                   

Члан 13. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 14. 
           Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 15. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и достављања 
средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана 
потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. Уговора. 
 

Члан 16. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 17. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
 
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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                                                                 МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину,   закључује се 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

 
Партија 7.КОРЕ ЗА ПИТУ 
 
Уговорне стране: 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
  
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  
 

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
 

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.7, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора.                                                                       

 
Члан 5. 

       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09,17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017, 16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10,62/18) 

Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина ("Сл. 
гласник", бр. 68/16, 56/2018) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима. 
            
Време и место испоруке : 
      -  од 05:30 до 6:30 часова у седам објеката ( ИО Маслачак, ИО Лептирић, ИО 
Искра, ИО Невен, ИО Бамби, ИО Јихаи Мама Вонг, ИО Полетарац) 
    -од  06:30 до 07:30 часова у два објекта ( ИО Бајка и ИО Зека) 
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    -од 06:00 до 07:00 часова у објекат Сунце на Белој Земљи. 
 
       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
             Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна. 

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди добављача бр. ____од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
 

Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета. 

Члан 11. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији. 
 

Члан 12. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
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Члан 13. 

         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 14. 
           Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 15. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и достављања 
средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана 
потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. Уговора. 
 

Члан 16. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 17. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
 
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину,   закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 8. БРАШНО 
 
Уговорне стране: 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
      
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  
 

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
 

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.8, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 

 
Члан 5. 

       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017, 16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10,62/18) 

Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина ("Сл. 
гласник", бр. 68/16, 56/2018) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима. 
    
Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова.  
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       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
          Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна .    
 

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди добављача бр. ____ од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
 

Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета. 
 

Члан 11. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији 
 

Члан 12. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
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             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
                                                                   

Члан 13. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 14. 
           Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 15. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и достављања 
средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана 
потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. Уговора. 
 

Члан 16. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 
                                                                   Члан 17. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
 
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,6815), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину , закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 9. КУКУРУЗНО БРАШНО 
 
Уговорне стране: 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
      
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                 
 

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
 

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.9, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 

 
Члан 5. 

       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
       Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано 
нормама садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09,17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017, 16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10,62/18) 

Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина ("Сл. 
гласник", бр. 68/16, 56/2018) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима.  
            
Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова.  
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       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
            Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна     

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди добављача бр. ____од ____.______.2020.године. 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
 
                                                                 Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета. 
 

Члан 11. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији. 
 

Члан 12. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
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Члан 13. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 14. 
           Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
                                                                                     

Члан 15. 
     Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и 

достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од 
дана потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. 

Уговора. 
 

Члан 16. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 17. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
  
 
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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                                                             МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину,   закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 10. ЗАЧИНИ, КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ, ТЕСТЕНИНЕ, СОКОВИ  И ДР. 
 
Уговорне стране: 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353667-16, коју заступа директор Лела 
Ковачевић (у даљем тексту: Наручилац)   и 
      
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
  

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.10, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________            
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 

 
Члан 5. 

       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09,17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017,16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10,62/18) 
Правилнику о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин 
и друге масне намазе, мајонез и сродне производе („Сл. лист СЦГ“, бр. 23/2006 и „Сл. 
гласник РС“, бр. 43/2013-др.правилник ) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
         Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима 
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Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова. 
Испорука мора бити свакодневна, по потреби и два пута у току дана. 
 
       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
            Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна     

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди добављача бр. ____од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
                                                                              

Члан 10. 
         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. 
                                                                    Члан 11. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета. 
 

Члан 12. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији 
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Члан 13. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
                                                                   

Члан 14. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 15. 
          Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 16. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и достављања 
средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана 
потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. Уговора. 
 

Члан 17. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 18. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
  
 
          За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину,   закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 11. ПОВРЋЕ И ВОЋЕ СМРЗНУТО 
 
Уговорне стране: 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353667-16, коју заступа директор Лела 
Ковачевић (у даљем тексту: Наручилац)   и 
     
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  

Члан 1. 
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
  

Члан 2. 
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.11, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године .      
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 

 
Члан 5. 

          Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема 
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са 
закљученим уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09,17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017,16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10,62/18) 

Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/79, 
53/87 и "Службени лист СЦГ", бр. 31/2003-др. правилник, 56/2003-др. правилник и 
4/2004-др. правилник)  

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима 
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Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова.  
 
       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 

 
Члан 8. 

            Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна.   
                                                                                 

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди добављача бр. ____од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима  . 
 
                                                                    Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета. 
 

Члан 11. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији. 
 
                                                                         Члан 12. 
            Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 30% 
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који морају 
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бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 
депонованих потписа. 
             Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 
доброг извршења посла  Наручилац може реализовати меницу. 
                                                                   

Члан 13. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

Члан 14. 
           Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 15. 
     Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од 
дана потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. 
Уговора. 

Члан 16. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 17. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
 
 
 
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
            На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину , закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 12. МЕД 
 
Уговорне стране: 
 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
      
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  
 

Члан 1.  
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''.  
  

Члан 2.  
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.12, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 
  
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора.                                                                     

Члан 5. 
       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
       Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано 
нормама садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09,17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017,16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10,62/18) 
Правилник о квалитету меда и других производа пчела (Сл. гласник РС, бр. 101/2015) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
         Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима. 
            
Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова. 
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       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
            Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна. 
     

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди  Добављача бр. ____ од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
 

Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да  
након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени испоручена добра, 
одговарајућег квалитета. 
                                              

Члан 11. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији 
                                                                  

Члан 12. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
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- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  
 

Члан 13. 
         Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
                                                                             

Члан 14. 
      Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од 
дана потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. 
Уговора. 

Члан 15. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  
 

Члан 16. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
 
 
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.12/2020 - 
Намирнице за 2020/2021.годину,   закључује се 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Партија 13. РОШТИЉСКО МЕСО 
 
Уговорне стране: 
 
1. Предшколска установа ''Ужице'' Ужице, Немањина 18, матични број:7280556, ПИБ 
број: 101615706,  текући рачун број: 840-353661-34, коју заступа директор Веселинка 
Јовановић  (у даљем тексту: Наручилац)   и 
      
2.__________________________________из____________________ул.______________
_______ ПИБ:________________,матични број:___________________ текући рачун 
број _________________________, коју/га заступа________________________(у 
даљем тексту: Добављач) 
                                  
 

Члан 1.  
             Наручилац је Одлуком о додели уговора број ____ од _________20___. године 
Понуђачу – Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке добара бр. 1.1.12/2020 -Намирнице  и прехрамбени производи за потребе 
Предшколске установе ''Ужице ''. 
 

Члан 2.  
            Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина 
добара- намирнице и прехрамбени производи за потребе Предшколске установе 
,,Ужице'',партија бр.13, а у свему у складу   са  понудом Добављача број__________ од 
________ 20___.године       
 
Предмет уговора Добављач ће извршити ( заокружити и попунити): 
а) самостално 
б) са подизвођачама 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача___________________ 
__________________________из________________у___% укупне уговорене вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
__________________________ из________________у___% укупне уговорене 
вредности 
добара и део предмета уговора који ће извршити преко 
подизвођача____________________ 
 
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача: 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
____________________________________из_______________ 
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                                                                 Члан 3. 
      Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди 
Добављача бр.______ од __.___.2020.године, појединачно, као и у укупном износу за 
сва предметна добра од (_____________динара и словима ______________)без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од ___________динара и 
словима (______________________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
     Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности  
конкретних потреба. 
    Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке, 
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VIII ). 
 

Члан 4. 
          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________  са стуктуром 
понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.      
                  Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 

 
Члан 5. 

       Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача 
број__________________код_______________________банке. 
 

Члан 6. 
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у:  

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09,17/2019)  
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-испр., 32/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 
25/2010 -др. правилник и 28/2011 -др. правилник) 

Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/2018)  
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 
19/2017,16/2018) 

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10,62/18) 
Правилнику о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/74, 26/75, 13/78-др.правилник, 1/81-др.правилник, 2/85-др.правилник, 
50/2019) 
Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса 
(Службени гласник РС, бр. 50/2019) 

 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. 22/2018, 90/2018, 76/2019, 81/2019-др.правилник).  
 

Члан 7. 
         Испорука добара је сукцесивна према требовању Наручиоца. 
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради 
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме конкретизује 
врсту и количину потребних добара. 
         Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј.уговорених количина, 
сходно реалним потребама и околностима 

http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-kvalitetu-usitnjenog-mesa-poluproizvoda-od-mesa-i-proizvoda-od-mesa
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Место испоруке : 
      -     FCO централни магацин (Немањина 18, Ужице) испорука  од 6 до 09 часова.  
 
       На  основу   конкретних  требовања  Наручиоца,  приликом  сваке  испоруке  
добара Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци 
робе коју потписује и Добављач и Наручилац. 
  

Члан 8. 
            Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна 
паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 
расипања, квара и других промена.  
            Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши 
транспортним возилом са температурним режимом намењеним за ту врсту добара.  
           Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.  
           На амбалажи је обавезна прописана декларација на српском језику. Амбалажа је 
неповратна     

Члан 9. 
             Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa 
са ознаком произвођача. 
             Испоручена добра у свему морају одговарати  карактеристикама добара датих 
у понуди  Добављача бр. ____ од ____.______.2020.године. 
 
           Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане 
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима   
 

Члан 10. 
            Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара 
утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички 
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати 
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 
1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су била 
предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу. 
 
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, 
Наручилац може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у 
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду 
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени 
испоручена добра, одговарајућег квалитета. 
                                                                         

Члан 11. 
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 
квантитативни пријем добара.Квантитативни пријем добара врши се бројањем и 
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача. 
 
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара 
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 
1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији. 
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Члан 12. 
         У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му 
достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид 
Уговора од стране Купца. 
         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у 
понуди); 
- испорука робе у недовољној количини; 
- неиспоручена требована количина 
- неблаговремена испорука; 
- промене цена, супротно чл.4.Уговора 
  

 
Члан 13. 

           Обавезе које доспевају у износу___________ динара са ПДВ-ом у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 14. 
   Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и достављања 
средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана 
потписивања уговора или када се реализује уговорена вредност из члана 3. Уговора. 
 

Члан 15. 
            На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се 
одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати 
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно 
надлежним судом у Ужицу.  

 
Члан 16. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
Наручилац, а 2 (два) Добављач. 
 
 
     За  Добављача                                       За Наручиоца    
                      
                                                                                                                     
_________________________                      ________________________________ 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
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: Предшколска установа „Ужице“ , Немањина 18, Ужице , 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени 
производи, партија бр.__, ЈН бр. 1.1.12/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.03.2020. до 12 
часова .  
 
Јавно отварање понуда биће истог дана 11.03.2020. у 12 часова и 15 минута. 
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 наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
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. 
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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. 
 
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: Предшколска установа 
„Ужице“, Немањина 18, Ужице,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи, ЈН број 
1.1.12/2020 партија бр.__, - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи, ЈН број 
1.1.12/2020 партија бр.__, - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи, ЈН број 
1.1.12/2020 партија бр.__, - НЕ ОТВАРАТИ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени 
производи, ЈН број 1.1.12/2020 партија бр.__- 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 (Образац 2 у поглављу V), 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 
(Образац 2 у поглављу V) 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.  
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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 (Образац 6. у поглављу V). 
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. 
 
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) и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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 (Образац 5. у поглављу V). 
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. Захтев у погледу рока испоруке добара: 
FCO централни магацин у преподневним часовима од 6 часова до 9 часова за све 
партије осим за: 
 
- партију 6 и партију 7(хлеб и коре за питу): Време и место испоруке : 
      -  од 05:30 до 6:30 часова у седам објеката ( ИО Маслачак, ИО Лептирић, ИО 
Искра, ИО Невен, ИО Бамби, ИО Јихаи Мама Вонг, ИО Полетарац) 
    -од  06:30 до 07:30 часова у два објекта ( ИО Бајка и ИО Зека) 
-од 06:00 до 07:00 часова у објекат Сунце на Белој Земљи 
(испорука мора бити свакодневна, по потреби и више пута у току дана) 
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-партија  10 (зачини, кондиторски производи, тестенине, сокови и др.): FCO 
централни магацин испорука од 6 часова до 9 часова (испорука мора бити 
свакодневна, по потреби и два пута у току дана) 
-партија 13 (роштиљско месо): испорука у року од 90 минута од доставе требовања 
Наручиоца 
Испорука добара је сукцесивна према требовању наручиоца. 
 
9.3. 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 не 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. 
Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 
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. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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 осим за партију 12 и партију 13: 
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 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику ПУ „Ужице“, Немањина 18, Ужице, 
електронске поште на e-mail : ana.tokmakovic@vrticue.org.rs  или факсом на 
број031/517-855 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 ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.12/2020 ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је 
да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је 
друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 
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. ЗЈН).  
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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
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претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail, ana.tokmakovic@vrticue.org.rs, факсом на број 031/ 517-855  или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана 
од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 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 понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  
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* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара; 
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Предшколска установа Ужице; јавна набавка 1.1.12/2020; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 




