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Пољопривредно - ветеринарска школа са домом ученика 

 "Свилајнац" у Свилајнцу 

Краља Петра Првог  64  ,Свилајнац 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
добара по партијама 

 

 

Редни број набавке:O-2/2018 

Набавка добара – Набавка намирница за исхрану ученика 

 
Објављен Позив: 04.05.2018. године 

Крајњи рок задостављање понуда: 04.06.2018. године до 11,00 сати 

Јавно отварање: 04.06.2018.године у 11,30 сати 

Понуде доставити на адресу: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика 

„Свилајнац“,ул. Краља Петра Првог бр.64, 35210 Свилајнац 

Јавно отварање понуда,обавиће се: У просторијамаПољопривредно-ветеринарске 

школе са домом ученика „Свилајнац“, сала за пословне састанке у 11,30 сати 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свилајнац, мај 2018.године 
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На основу члана 32. и 61.Конкурсна документација припремљена је на основу чл. 61. Закона о јавним 

набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015,68/15 у даљем тексту: Закон) ичл. 2. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. ГласникРС“ бр.86/15), Одлуке опокретању поступка 

јавне набавке 1923 од 04.05.2018. године и Решења о образовању Комисије која спроводи поступак јавне 

набавке 1924 oд 04. 05.2018. године припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – набавка намирница за исхрану ученика 

обликовану по партијама од 1 до 10 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – 

Конкурсна документација садржи: 

Прилог 1. Подаци о јавној набавци 

Прилог 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

Прилог 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Образац 1. Подаци о понуђачу 

Образац 2. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде 

Образац 3. Изјава о независној понуди 

Образац 4. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача 

Образац 5. Општи подаци о подизвођачу 

Образац 6. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 

Образац 7. Општи подаци о члану групе понуђача 

Образац 8. Образац понуде 

Образац 9. Модел уговора за партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10. 

Образац 10. Образац структуре цене,Техничке катактеристике намирница 

Образац 11. Изјава понуђача да је поштовао обавезе из важећих прописа 

Образац 12. Трошкови припреме понуде 

Образац 13. Овлашћење представника понуђача 

 

 
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите  

и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите 

Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца 

како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер 

је Наручилац у складуса чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 

и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

 

 

На  основу  члана  61.  .Конкурсна документација припремљена је на основу чл. 61. Закона 

о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015,68/15 у даљем тексту: Закон) 

и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. ГласникРС“ бр.86/15), и Одлуке 

бр.1923 од  04.05.2018. године  о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. О-2/2018 
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ради  склапања  уговора. Наручилац Пољопривредно-ветеринарске школе са домом 

ученика „Свилајнац“,  позива  понуђаче  да  поднесу  писану  понуду  у  отвореном  

поступку  јавне набавке по партијама бр.О-2/2018. чији је предмет набавка   намирница за 

исхрану ученика. 

 

Наручилац Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“,  позива  

понуђаче  да  поднесу  писану  понуду  у  отвореном  поступку  јавне набавке по партијама 

бр.O-2/2018. чији је предмет набавка  намирница за исхрану ученика и то од 1 до 10: 

 

1. јунеће, свињско месо и прерађевине - 15110000 

2. пилеће месо и прерађевине - 15100000 

3. риба и рибље прерађевине - 15200000 

4. конзервисане месне прерађевине -15131000  

5. млеко и млечни производи - 15500000 

6. хлеб и квасни производи од брашна –15810000 

7. ферментна слатка пецива -15820000 

8. свеже воће и поврће -15300000 

9. конзервисано воће и поврће -15330000  

10. остали прехрамбени производи –15800000 

 

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

- Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекте  за 

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 

инвалидитетом. 

- Подношење електронске понуде није допуштено. 

- Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина: 

- са интернет странице наручиоца  www.direkotr@poljvet-svil.edu.rs , 

- са сајта Портала за јавне набавка  

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

понуде и конкурсном документацијом. 
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Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне 

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

на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

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

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

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

овереним обрасцима узети у разматрање.  

 

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

облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца  Пољопривредно-

ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“, ул. Краља Петра Првог бр. 64 са 

назнаком ''Понуда за јавну набавку добара  бр.O-2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ'',са назнаком 

партије најкасније до дана 04.06. 2018. године до 11,00 часова. 

 

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

је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме 

контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или 

понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког 

члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе. 

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

документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин 

да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, 

односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да 

се понуда први пут отвара.Напомена: документе финансијског обезбеђења упаковати 

неоштећене са осталом траженом документацијом. 

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

евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим 

понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему 

понуде''. 

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

и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 

поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста 

поднета неблаговремено. 

 

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

понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино 

чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио 

понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити 

благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

 

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

понуда тј. дана  04.06.2018. године у 11,30часова у просторијама наручиоца у 
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Пољопривредно-ветеринарској школи са домом ученика „Свилајнац“ , ул. Краља Петра 

Првог  бр. 64, сала за пословне састанке.Отварању понуда може присуствовати свако 

заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда 

комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања 

понуда. 

Критеријум за оцену понуда је: „Најнижа понуђена цена“ 

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 25 (двадесет пет ) дана, 

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 

 Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког 

радног дана од 09:00 до 13:00 часова.  Особа за контакт је Сања Милуновућ, 

факс: 035/312-177, Е-маил адреса: jnabavke@poljvet-svil.edu.rs 
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Прилог 1. 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Општи подаци о јавној набавци 

Назив наручиоца: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика 

„Свилајнац“ 

Адреса наручиоца: Краља Петра Провог бр.64 

Интернет страница 

наручиоца: 
www. poljvet-svil.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: direktor@poljvet-svil.edu.rs 

Врста наручиоца: Јавна установа – Средња стручна школа 

Врста поступка јавне 

набавке: 

Отворени поступак 

Врста предмета: Добра 

Матични број: 07349939 

Шифра делатности: 8532 

ПИБ 101475246 

Лице за контакт: 
Име и презиме: Сања Милуновић 

Телефон, факс: 035/323-594, 035/312-177 

Е-mail адреса: jnabavke@poljvet-svil.edu.rs 

 

Кратак опис предмета 

набавке:  
 

Набавка намирница за исхрану ученика обликована у 10  

партија 

Ознака предмета набавке:  15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

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

подзаконскимактима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Подаци о предмету набавке 

Предмет јавне набавке: набавка добара – намирнице за исхрану ученика 

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

Ознака из општег речника набавке: 15000000 

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

то од 1 до 10; 
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1. јунеће, свињско месо и прерађевине - 15110000 

2. пилеће месо и прерађевине - 15100000 

3. риба и рибље прерађевине - 15200000 

4. конзервисане месне прерађевине -15131000  

5. млеко и млечни производи - 15500000 

6. хлеб и квасни производи од брашна – 15810000 

7. ферментна слатка пецива -15820000 

8. свеже воће и поврће -15300000 

9. конзервисано воће и поврће -15330000  

10. остали прехрамбени производи – 15800000 

 

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

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

зарадно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 

инвалидитетом. 

6. Подношење електронске понуде није допуштено. 

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

понуде. 

8. Лице за контакт: Сања Милуновић, факс. 035/312-177, e-mail: jnabavke@poljvet-

svil.edu.rs радним данима у периоду од 09.00 до 13.00 часова. 

 
Сва добра морају бити 1. квалитета , 1. класе и здрадвствено безбедна, у складу са нормама прописаним:  

 

1. Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/2009);  

2. Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС" бр. 91/2005 и 30/2010); 

 3. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр.42/98 и 44/99);  

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

промета ("СЛ. гласник РС" бр. 72/2010);  

5. Правилник о условима хигијене хране ("Сл. гласник РС бр. 73/10);  

6. Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Сл.лист РС“ бр. 

31/2012 и 43/2013).  

7. Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 2/85, 12/85);  

8. Правилник о квалитету меса пернате живине ("Сл. лист СФРЈ" бр. 1/81 и 51/88);  

9. Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/85и 84/87 и 

"Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник);  

10. Правилник о квалитету и условима употребе адитива у намирницама ( "Сл. лист СЦГ" бр. 52/03, 5/04 и 

16/05);  

mailto:jnabavke@poljvet-svil.edu.rs
mailto:jnabavke@poljvet-svil.edu.rs
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11. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и у храни 

за животиње за које се утврђује максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља ("Сл. 

гласник РС" бр. 25/2010 и 28/2011);  

12. Правилнико о количини пестицида, метала и металоида, других отровних супстанци, хемотерапеутика, 

анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама ("СЛ. лист СРЈ" бр. 5/92, 11/92-испр., 

32/2002 и 25/2010 од 21.04.2010. године, "Сл. гласник РС" бр.28/2011);  

13. Правилник о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу намирница ("Сл. лист 

СЦГ" бр. 31/2005);  

14. Правилник о декласирању и означавању упакованих намирница ("Сл. лист СЦГ" 4/2004, 12/2004 и 

48/2004); 19/2017 

15. Правилник о квалитету јаја и проивода од јаја ("Сл. лист СФРЈ" бр. 55/89 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003- 

др. правилник и 4/2004 - др. правилник);  

16. Правилник о квалитету млека и стартер култура ("Сл. гласник РС" бр.33/2010 и 69/2010);  

17. Правилник о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин и друге месне нарезе, 

мајонез и сродне производе ("Сл. лист СЦГ" бр. 23/2006);  

18. Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо замрзнутих теста ("Сл. 

лист СРЈ" бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. правилник); 19. Правилник о 

квалитету и другим захтевима за пекарски квасац ("Сл. лист СРЈ" бр. 9/2002 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - 

др. правилник и 4/2004 - др. правилник);  

20. Правилник о квалитету шећера ("Сл. лист СФРЈ" бр. 7/92 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др. правилники и 

4/2004 - др. правилник)  

21. Правилник о квалитету производа од воћа , поврћа и печурки и пектинских препарата ("Сл. лист СФРЈ" 

бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник; "Сл. лист СРЈ" бр. 33/95 - др. правилник 

и 58/95 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник и 12/2005 - др. правилник);  

22. Правилник о квалитету супа, сосова, додатака јелима и сродних производа ("Сл. лист СРЈ" бр. 41/93 и 

"Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 др. правилник и 4/2004 - др. правилник);  

23. Правилник о квалитету и другим захтевима за какао производе, чоколадне производе, производе сличне 

чоколадним и крем производе ("Сл. лист СЦГ" бр. 1/2005);  

24. Правилник о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе, препарате на бази меда и 

других пчелињих производа ("Сл. лист СЦГ" бр. 45/2003);  

25. Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиве печурке и производе од јестивих печурака ("Сл. 

лист СЦГ" бр. 31/2003, бр. 56/2003 др. правилник и 4/2004 - др. правилник); 

 26. Правилник о квалитету и другим захтевима за чај и инстант чај ("Сл. лист СЦГ" бр. 51/2005);  

27. Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011 од 

22.08.2011. године). 

 

 
Квалитет добара 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у  

Републици Србији и Европској унији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који 

одговарају прописима о производњи и промету животних намирница и морају бити хигијенски и 

бактерилошки исправна.  

Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње ,тј. трајања уговора уколико посумња у квалитет 

производа и процени да је то потребно ,узорак испоручене животне намирнице пошаље у акредитовану 

лабораторију на анализу  и то о трошку понуђача ако се докаже да  квалитет производа није одговарајући. 

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

преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности добара за 

сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена добра одговарају прописима о квалитету и здравственој 

исправности дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима.  

Понуђач одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији  
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производа. 

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

-прилаже отпремницу уз испоручену робу, 

-примарна амбалажа мора да буде чиста и неоштећена,  

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

-достава производа мора се вршити у чистим возилима, 

-достава производа из партије 1,2,3,5,6,9  мора се вршити у возилима са температурним режимом. 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке. У случају 

записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и очигледних грешака испоручене робе, понуђач 

мора исте отклонити истог дана по сачињавању записника о рекламацији. 

Количина 

Количине добара наведене у предметној конкурсној документацији су орјентационог карактера. Стварна 

количина добара биће утврђена у складу са стварним потребама наручиоца. 

 
Усаглашеност понуде са описом и квалитетом добара 

Понуђена добра морају бити усаглашена са описом и квалитетом прописаним  

предметном конкурсном документацијом. 
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Прилог 2. 

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

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. 

Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже 

траком(јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењиватипоједини листови, односно прилози. Средства финасијског обезбеђења морају 

се доставити упластичној фолији која ће бити повезана јемствеником са осталом траженом 

документацијом. 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове 

заучешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама.Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач 

доказује достављањемдоказа уз понуду, који могу биту у неовереним фотокопијама и у 

свему у складу са конкурсномдокументацијом. 

 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 

набавкаманису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о 

испуњености обавезних условаиз чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, али су 

обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача 

који води Агенција за привредне регистре. 

Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција 

за привреднерегистре не морају да доставе доказ о испуњености условаиз чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона –Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је 

понуда наоснову извештаја комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора, да у 

року од 5 данадостави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Уколико понуђач унаведеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 

захтеваних доказа, Наручилац ћењегову понуду одбити као неприхватљиву и изабрати 

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

ТИХ УСЛОВА 
 

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

 

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава ОБАВЕЗНЕ 

УСЛОВЕ: 

Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

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. 

 

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

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

 

4) понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона) 

 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  

Напомена: 

-Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем (има), дужан је да за подизвођача (е) у 

понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 став.1 тач. 1), 2) и 4) овог 

Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН доставља ако ће 

понуђач тај део набавке поверити подизвођачу, а у складу са чл. 80 Закона о јавним 

набавкама. Додатне услове понуђач испуњава смостално. 

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

испуниобавезне услове из чл. 75 став. 1 тач. 1), 2) и 4) овог Закона, док ће за доказ из чл. 

75. став. 1 тач. 5) доставити понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно, у 

складу са чл. 81 Закона 
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Чл. 76 Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

1.1.) располаже неопходним финансијским капацитетом и то : 

1.1.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016, 2017) остварио укупан промет 

који је већи од 44.000.000,00 динара (четрдесетчетри милиона динара). 

1.1.2. да Понуђач није био неликвидан 12 месеци пре објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки. 

2.1.) располаже довољним техничким капацитетом и то: 

- да Понуђач поседује минимум 1малопродајни објекат. 

2.1.1.) располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

- да на дан објављивања позива на Порталу УЈН, у месецу који претходи месецу 

објављивања позива има најмање 5 запослених радника на неодређено или одређено време. 

2.1.2). да располаже са следећом техничком опремом: 

- да понуђач у моменту подношења понуде поседује-користи најмање два доставна возила 

од којих најмање једно термо-кинг возило (возило са хладњачом) и сопственом или 

унајмљеним магацинским простором од најмање 300 м2, са хладњачом за складиштење и 

чување предметних намирница. 

3.1.) да располаже важећим сертификатима ISO 9001-да је успостављен систем управљања 

квалитетом у организацији, HАCCP или ISO 22000-да је успостављен систем управљања 

безбедношћухраном. 

4.1.) да располаже декларацијама понуђених производа или атестима о њиховој 

здравственој исправности, 

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:  

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

Доказ: 

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног  

Привредног суда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

 

2.Услов:  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

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

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

 

Доказ:Правна лица: 

 

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

домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног  правног лица, којим се 

потврђује даправно лице није осуђиваноза 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 даправно 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 делопримања 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; Наведени доказ понуђач доставља за сваког 

подизвођача/е, односнодостављају га сви чланови групе понуђача. 

 

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

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

 

Доказ:Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода.  

Ови докази не смеју бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.  

 

4. Услов:  Даје поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

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

време подношења понуде. 
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Доказ: Изјава која је саставни део конкурсне документације. 

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

 

 

5. Услов: да право на учешће у поступку има Понуђач који поседује важећу дозволу за 

обављање делатности издату од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

Понуђач  је  у  обавези  да  приложи  потврду  Министарства пољопривреде,трговине,  шумарства  

и  водопривреде  да  је  уписан  у  Централни регистар у складу са чл.15.Закона о безбедности 

хране («Сл.гл.РС» 41/09) 

 

 

Чл. 76 Закона – ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА: 

 

6. Услов: да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то: 

6.1. Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, 

којимора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 

претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017 годину), показатељ за оцену бонитета 

запретходне три обрачунске године. 

Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио 

тражени промет. 

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по 

систему простог књиговодства, доставља: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађанана приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа 

на чијојтериторији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2015, 

2016 и 2017годину). 

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, 

(паушалац), доставља: 

- потврду пословне банке о стварном укупном приходу на пословном - текућем рачуну за 

претходне три обрачунске године. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 

кумулативно и достави доказ. 

 

6.2. Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности у периоду од 12 месеци 

преобјављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки-за партије 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10. 

Услов који се односи на ликвидност морају да испуне поред понуђача и сви подизвођачи, 

за које је понуђач дужан да достави тражени доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 

кумулативно и достави доказ. 
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7. Услов да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то: 

7.1. Понуђач доставља доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени код 

понуђача у радном односу на неодређено или на одређено време и то: 

- фотокопија уговора о раду, радне књижице и МА образац, према захтеваном броју 

запослених и непходним стручним профилима за сваку партију појединачно. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 

кумулативно и достави доказ. 

7.2. Као доказе за испуњеност довољног техничког капацитета понуђачи достављају: 

-за објекте ( магацин) извод из пописне листе основних средстава са јасно 

назначеном позицијом дотичног објекта или власнички лист или уговор о закупу, 

коришћењу објекта; 

-за техничку опрему – извод из пописне листе основних средства или уговор о најму-

закупу; 

-за поседовање моторних возила- фотокопије важећих саобраћајних дозвола или уговора о 

најму или лизингу. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 

кумулативно и достави доказ. 

8. Као доказ за испуњеност услова да понуђач располаже сертификатима ISO 22000-да је 

успостављен систем управљања безбедношћу храном или HACCP-ом понуђачи су дужни 

да доставе копије важећих сертификата. 

8.1.Као доказ за испуњеност услова да понуђач располаже сертификатом ISO 9001-да је 

успостављен систем управљања квалитетом у организацији понуђачи су дужни да 

доставекопију важећег сертификата. 

Услов који се односи на поседовање сертификата морају да испуне поред понуђача и сви 

подизвођачи, за које је понуђач дужан да достави тражени доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 

кумулативно и достави доказ. 

9. Доказ за поседовање декларација или атеста о здравственој исправности понуђених 

намирница- за све партије су достављене копије декларација или атеста. 
 
 
Наручилац задржава право да провери тачност  достављених података.  
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Прилог 3. 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 

језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 

документа на српски језик. 

 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 

конкурсномдокументацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне 

документације. 

Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се 

понуђачииз групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона 

о јавнимнабавкама. 

Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију, обрасце, прилоге и 

споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

НАЧИНА  САЧИЊАВАЊА  ПОНУДЕ, 

Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

број 124/2012 и 14/2015,68/15) позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 

Понуђачдоставља понуду у писаном облику. 

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. 

Докази могу бити у неовереним фотокопијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора, да у 

рокуод 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Уколикопонуђач у наведеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 

захтеванихдоказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и изабрати 

следећегнајповољнијег Понуђача. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла 

дасе утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

оверавапечатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и 

то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити 
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оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора 

битиоверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан од 

стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача, осим образаца 3 

и14, које морају да потпишу и овере печатом овлашћена лица сваког понуђача из групе. 

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви тј. не односе се на понуду понуђача 

(нпр. подаци о подизвођачу, изјава о ангажовању подизвођача и слично), понуђач није 

обавезан да потпише и овери. 

 

4. ПАРТИЈЕ 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

Понуде се подносе у посебној коверти или кутији за сваку партију посебно. 

Уколико понуђачи подносе понуду за две или више партија докази из чл. 75. и 76. Закона 

се достављају уз прву партију за коју се подноси понуда, тј. не морају се достављати за 

сваку партију посебно.  

Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 

сесвака партија може посебно оцењивати. 

Свака партија је предмет посебног уговора. 

 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкојпонуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан 

је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему 

учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне 

вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама. 

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 

75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, док ће услов из члана 75. став 1. тачка 

5) понуђач доставити за подизвођача, уколико ће тај део набавке вршити преко 

подизвођача. 

Додатне услове за учешће понуђач испуњава самостално. Подизвођачи морају да испуне 

услов да нису били неликвидни у периоду од 12, од дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, што се доказује појединачно за сваког 

подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на 

бројподизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то 

дозвољава,пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 

извршава прекотог подизвођача. 

Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен у 

претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може ангажовати као 

подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном наручилац ће реализовати 

средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац 

претрпеознатну штету. У том случају, Наручилац је дужан да обавести организацију 

надлежну зазаштиту конкуренције.Подизвођач не може вршити потраживања од 

наручиоца. 

 

 

8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- обавезно доставити споразум групе 

понуђача 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености 

условаиз члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, док ће доказ из члана 

75. став 

1. тачка 5) доставити понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 

закоје је неопходна испуњеност тог услова, а остале услове из члана 76. овог Закона, 

понуђачииспуњавају и доказују заједно. 

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке. 

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о: 

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

б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

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

г) понуђачу који ће издати рачун; 

д) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 

потписујуи печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.  

 

 

9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

1) Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у 

Републици Србији и Европској Унији, захтевима наручиоца и важећим стандардима 

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

морају бити хигијенски и бактериолошки исправна. Рок важења (трајања) добара мора 

битиназначен на паковању или документу који се доставља уз добра приликом испоруке. 

 

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

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

 

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

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

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

договореном времену .  

Требована добра за партију 6. хлеб и квасни производи од брашна – 15810000 и 

7.ферментна слатка пецива – 15820000 морају бити испоручена наручиоцу сваког дана у 

5:00 сати (пет сати ујутро) ,ради редовног функционисања школе. 

За партије 1,2,3,4,5,8,9 и 10 рок испоруке не може бити краћи од 12 сати, и не дужи  од 24 

сати од пријема требовања од стране Наручиоца. Наручилац оставља могућност за 

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

2 (два ) сата одпријема захтева. 

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

тимда ће истовремено упутити и писмену наруџбеницу/требовање путем факса или е-mаil-

а укојој ће нагласити да је у питању хитна испорука. 

Испорука добара за партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 врши се у магацину Наручиоца у 

Пољопривредно-ветеринарској школи са домом ученика „Свилајнац“ и том приликом 

Понуђачи су обавезни да поштују време и начин испоруке . 
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Понуђач се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију на српском језику, 

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

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

одговарају прописима о квалитету и здравственој исправности дефинисаних Законом о 

безбедности хране и другим прописима. 

Понуђач одговара Наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 

производа. 

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

- прилаже отпремницу, 

- примарна амбалажа мора да буде чиста и неоштећена, 

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

- достава у чистим возилима са температурним режимом, 

- температура свежег меса на пријему мора да буде + 4 о C, а замрзнути производи без 

видљивих знакова одмрзавања. 

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

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

обзирсамо ако за то постоје оправдани разлози и то ако се Наручилац са тим сагласи.  

 

5) Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом 

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

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

сачињавању записника о рекламацији. 

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

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

копију требовања чиме ће доказати да је поступио по захтеву Наручиоца. 

 

 

10. ВАЛУТА И ЦЕНА 

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. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са  

чланом 92. Закона. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена  

има предност у случају несагласности. 

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати.  Променом цене не сматра се корекција – 

усклађивање уговорених цена са тржишним ценама.  

Продавац  гарантује  цену  производа  из  прихваћене  понуде  у  року  од  120  дана  од  

дана закључења уговора (гарантовано важење цена).  У року гарантованог важења цена 

није могуће извршити усклађивање – корекцију уговорених цена са тржишним ценама. 

Након истека рока гарантованог важења цена, у случају да дође до промена на тржишту  
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које доводе до промена цена производа (осим за партије: свеже воће и поврће), у случају 

промене  индекса  потрошачких  цена  по  последње  објављеном  податку  Републичког  

завода  за статистику за +/-  5% (пет процента), и то у односу на објављен податак тог 

завода за месец у коме је вршена последња промена цена, може доћи до корекције – 

усклађивања јединичних цена добара која су предмет овог уговора, уз сагласност обе 

уговорне стране.  

У  овом  случају  продавац  може  писмено  захтевати  корекцију  –  усклађивање  цене,  

при чему  захтев  мора  бити  образложен  и  допуњен  изводом  са  сајта  Републичког  

завода  за статистику,  при  чему  се  промена  цена  може  вршити  само  до  %  (процента)  

промене  индекса потрошачких  цена.  Подаци  о  индексу  потрошачких  цена  објављују  

се  у  Служебном  гласнику Републике Србије, у складу са законом. 

У случају да код појединих добара која су предмет уговора  дође до промена цена које  

нису  предвиђене  уговором  одн.  конкурсном  документацијом,  ово  питање  ће  се  

регулисати анексом уговора, уз сагласност обе уговорне стране. 

Корекција –  усклађивање цене воћа и поврћа  врши се на основу података објављених  на  

званичном интернет сајту Министарства пољопривреде РС: www.stips.minpolj.gov.rs : 

СТИПС БАЗА ПОДАТАКА;  

категорија воће и поврће;  

место прикупљања Београд,  

кванташка пијаца;  

цена  домаћих  производа,  односно  максимална  цена  увозних  производа  (види  се  из  

колоне порекло, а доказује декларацијом).  

Цена у себи садржи и обрачунати ПДВ. 

У случају да уговорне стране захтевају корекцију  –  усклађивање цена, захтев мора бити  

образложен и допуњен наведеним изводом СТИПС-а на дан испоруке.  

Приликом усклађивања цена воћа и поврћа дозвољена је корекција цена максимално до  

висине цене домаћег производа (за домаће производе), односно до  висине  максималне  

цене  за производе из увоза. 

Уколико  из  техничких  разлога  подаци  са  овог  сајта  нису  доступни,  за  утврђивање  

продајне цене користиће се извештаји о кретању цена надлежних служби на кванташкој 

пијаци у Београду, а у крајњем случају користиће се цене на зеленој пијаци у месту 

наручиоца. 

 

 

 

11. РОК ИСПОРУКЕ 

 

Понуђач је дужан да наручене намирнице за све партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 испоручи 

фцц-о магацинНаручиоца исти дан, према времену који је назначен и усклађен са 

договором надлежне службе Наручиоца.  

Рок испоруке се прецизира од дана пријема требовања/наруџбенице представника 

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. Наручивање добара 
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Наручилац ће вршити путем требовања/наруџбенице надлежне службе Наручиоца и у 

договореном времену .  

Требована добра за партију 6. хлеб и квасни производи од брашна – 15810000 и 7. 

ферментна слатка пецива – 15820000 морају бити испоручена наручиоцу сваког дана у 5:00 

сати (пет сати ујутро) ,ради редовног функционисања школе. 

За партије 1,2,3,4,5,8,9 и 10 Испорука не може бити минимални рок 12 сата, максимални 

рок је 24 сати од пријема требовања од стране Наручиоца. Наручилац оставља могућност 

за потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем 

од 2  (два ) сата од пријема захтева. 

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

тимда ће истовремено упутити и писмену наруџбеницу/требовање путем факса или е-mаil-

а укојој ће нагласити да је у питању хитна испорука. 

Испорука добара за партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 врши се у магацину Наручиоца у 

Пољопривредно-ветеринарској школи са домом ученика „Свилајнац“ и том приликом 

Понуђачи су обавезни да поштују време и начин испоруке . 

 

12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

1) У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној 

набавци, понуђачи који учествују у партијама 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10у обавези су да доставе 

уз своју понуду гаранцију за озбиљност понуде и то: 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, 

односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција и то: 

1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10 % од 

вредности понуђене – понуђених партија, са роком важења 30 дана од дана јавног 

отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив – оригинал - у 

корист Пољопривредно –ветеринарске школе са домом ученика ,,Свилајнац,, у 

Свилајнцу. 

 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 

јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем); 

 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговораНаручиоцу не 

достави банкарске гаранције, у ком случају се уговор може раскинути, а Наручилац 

може да потпише уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем; 
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2. Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које 

морају бити безусловне и плативе на први позив и то: 

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла 

у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дуже одрока трајања 

уговорене обавезе - у корист  Пољопривредно –ветеринарске школе са домом ученика 

,,Свилајнац,, у Свилајнцу. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла  се активира: 

- за кашњење са испоруком робе, 

- за неиспоручену требовану робу, 

-за испоручену робу која није у складу са спецификацијом, 

-за испоручену робу која је мања или већа од требоване количине, 

- за испоручену робу без атеста о здравственој исправности 

и за све остале случајеве који нису у складу са конкурсном 

документацијом,спецификацијом и законским одредбама. 

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  

номинално или процентуално од вредности понуде, при чему узимати у обзир укупну 

вредност понуде изражену у динарима са ПДВ-ом. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за 

добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.  

Heдостављање финансијске гаранције за добро извршење посла, описане у предходном 

ставу сматраће се битним недостатком понуде. 

 

13. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 

 

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 

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

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

у наставку поступка или касније. 

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

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

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

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

прихватљива. 

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

критеријума. 

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

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

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

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

података који нису означени на наведени начин. 



Наручилац : Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика 

„Свилајнац“Јавна набавка добара број O-2/2018: Набавка намирница за исхрану ученика 
 

24 
 

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

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

тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати 

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

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

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

рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересована 

лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за 

подношењепонуда. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и 

одговоримаврши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити 

заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН 

ина својој интернет страници www. poljvet-svil.edu.rs. 

Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Пољопривредно-ветеринарска школа са 

домом ученика „Свилајнац“, са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну 

набавку број О-2/2018"или послати факсом на број 035/312-177 или електронском поштом 

на адресу jnabavke@poljvet-svil.edu.rs 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 

документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 

 

 

 

15.ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

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

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

да измени или допуни конкурсну документацију. 

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

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

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

подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца. 

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

представљајусаставни део конкурсне документације. 

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

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

продуженомкрајњем року за подношење понуда. 

 

 

mailto:jnabavke@poljvet-svil.edu.rs
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16. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, Понуђач може да у року за подношење понуде да 

измени,допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 

пуноважно акоНаручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о 

опозиву понуде преистека рока за подношење понуда. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 

непосредним уручењем у просторијама седишта Наручиоца, или путем поште на адресу 

седишта Наручиоца у Свилајнцу, ул. Краља Петра Првог  бр.64, са назнаком: "ИЗМЕНА 

или ДОПУНАили ОПОЗИВ ПОНУДЕ јавне набавке број О-2/2018, за партију __________ - 

НЕОТВАРАЈ". 

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 

понуда. 

17. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко 

других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у ком 

случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале 

понуду и печатом Понуђача. 

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као 

релевантну цену по јединици мере. 

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин: 

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 

тачном. 

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, 

износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим. 

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

 

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 

 

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

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

Понуђача, односно његовог подизвођача. 

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

тражити, нудити или дозволити промене у понуди. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
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значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 

која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, 

осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

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

објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива. 

 

 

 

19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 

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

дајеПонуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог Закона, 

2) учинио повреду конкуренције, 

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

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

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

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

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

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

Доказ може бити: 

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 

- исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односноуговором; 

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

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе Понуђача; 

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

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

уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

20. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ 

САМО ЗАПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

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

набавке,а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету 

конкретне јавненабавке, је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци 
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уместо средставаобезбеђења које је тражено, преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

добро извршење послау висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а у року од 10 дана од 

дана закључења уговора. 

 

21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке за све партије донеће се на 

основучлана 84. Закона о јавним набавкама уз примену критеријума "најнижа понуђена 

цена" сходно члану 85. Закона о јавним набавкама  

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 

 

22. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве. 

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 

а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном 

упозиву за подношење понуда. 

б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације. 

в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 

Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуда ће бити одбијена: 

1) уколико није благовремена; 

2) уколико поседује битне недостатке; 

3) уколико није одговарајућа; 

4) уколико ограничава права Наручиоца; 

5) уколико условљава права Наручиоца; 

6) уколико ограничава обавезе Понуђача; 

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1) уколико Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) уколико Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) уколико Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
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садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И 

ПРАВАИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да су 

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

условима рада, заштити животне средине, као и да Понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине, уколико је то случај. 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси искључиво Понуђач. 

 

24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

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

сваке радње наручиоца. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у поступку јавне набавке 

ако је примљен од стране наручиоца 7 (седам)дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 

исте није отклонио. 

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петака) од 07:00-15:00. часова. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става оветачке, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за  

подношење захтева за заштиту права у поступкујавне набавке мале вредности је десет 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношењепре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, 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. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 
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Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксуод 120.000,00 динара,у 

складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије 

 840-30678845-06 позив на број 253 или 153 (у зависности да ли се такса плаћа налогом за 

пренос или налогом за уплату).У делу Позив на број наводи се број или ознака јавне 

набавке. На сајту Републичке комисије је издато упутство о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права са примерима ових правилно попуњених образаца. Као доказ о 

уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било која од испод 

наведених опција:  

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; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(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. 

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.  

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); 

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 Народне банке Србије у складу са законом и 

другим прописом.За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом 

важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
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25. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за 

заштиту права из члана 149. ЗЈН. 

 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 

прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са 

Понуђачем у року од два дана од дана када Понуђач прими одлуку о додели уговора. 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана149. ЗЈН. 

Наручилац ће изабраног Понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова 

запотписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за 

подношењезахтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора у року 

од 3 раднадана од дана пријема позива Наручиоца. 

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право 

да закључи уговор о набавци са Понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи. 

 

26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручнојоцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 

109. став 1.Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, 

изобјективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања 

поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 

исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 

 

 

27. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремањапонуде. Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање своје 

понуде, безобзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не, и не може тражити од 

Наручиоцанакнаду трошкова. У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су 

на страниНаручиоца, Наручилац ће Понуђачу надокнадити трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

28. КОМУНИКАЦИЈА 

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

поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште 
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или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени 

Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 

Контакт особа: Сања Милуновић, е-mail: jnabavke@poljvet-svil.edu.rs, факс 035/312-177 

Радним данима у периоду од 09.00 до 13.00 часова. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 

документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 

Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој мејл као и радно време и особу за контакт, 

радиисправног/валидног достављања докумената. 

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

јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012 и 14/2015,68/15) и подзаконски 

акти којирегулишу ову материју. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке за све партије донеће се на 

основучлана 84. Закона о јавним набавкама уз примену критеријума "најнижа понуђена 

цена".Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.Вредновање понуда 

вршиће се за сваку партију посебно. 
НАПОМЕНА:   У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном 

ценом,Комисија ће доделити уговор Понуђачу који има најкраћи рок испоруке добара. Уколико две 

или више понуда имају једнаку понуђену цену и једнако понуђено време испоруке,и  уколико две  

или више понуда имају једнаку понуђену цену и једнаки понуђени рок плаћања, Комисија ће 

доделити уговор жребом. 

Жреб подразумева следеће активности:  

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће 

организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као 

и свако заинтересовано лице;  

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на 

сваком од папирића бити назначен назив понуђача;  

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити 

првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не 

исцрпи круг свих прворангираних понуђача;  

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени 

представници понуђача;  

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;  

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.  

- Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, 

комисија ће спровести жреб по истом принципу. 
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Образац 1.  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

1) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3) ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

Назив понуђача  

 

 

Седиште и адреса Понуђача  

 

 

Одговорно лице (потписник уговора)  

 

 

Особа за контакт  

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс  

 

 

Е-mail  

 

 

Текући рачун предузећа и банка  

 

 

Матични број понуђача  

 

 

Порески број предузећа – ПИБ  

 

 

ПДВ број  

 

 

 

 

Датум: _______________       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

__________________________________ 

 

 

М.П. 
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ  

ЛИЦА  

______________________ 
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Образац 2. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ 

ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду 

за јавну набавку бр. О-2/2018– Намирнице за исхрану ученика за партију 

___________________________________________________________саставио: 

____________________________________________________( име и презиме, звање) 

 

у име и за рачун Понуђача 

 

____________________________________________________________________. 

 

Датум: _______________ 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА - ДИРЕКТОРА 

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

_____________________________________________________ 

 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА - ДИРЕКТОРА 

 

М.П.  ______________________________________ 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор 

Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе Понуђача, образац 

не треба достављати 
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Образац 3. 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 124/2012 и 14/2015,68/15), као овлашћено лице Понуђача, 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број Понуђача) 

 

дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број 

______од ___.___.2018. године, припремљену на основу позива за подношење 

понуда у предмету јавне набавке O-2/2018– Намирнице за исхрану ученика 

објављеног на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници 

НаручиоцаПољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“, подносим 

независно, без договора са другим Понуђачима илизаинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

Датум: 

____. ____. 2018. године   МП _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

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 4. 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

Ред. 

бр. 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

ПОЗИЦИЈА КОЈУ 

ИЗВОДИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

УЧЕШЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

У ПОНУДИ 

(процентуално) 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

Потпис овлашћеног лица Понуђача, 

Датум: 

МП 

____. ____. 2018. године  _____________________________ 

 

 

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири 

ангажована подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за 

првог подизвођача). 
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Образац 5. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача 

 

 

Наслов и седиште подизвођача 

 

 

Одговорна особа 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

E-mail 

 

 

Текући рачун подизвођача 

 

 

Матични број подизвођача 

 

 

Порески број подизвођача – ПИБ 

 

 

ПДВ број подизвођача 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица Понуђача 

Датум: 

МП 

____. ____. 2018. године  _____________________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица Подизвођача 

_______________________________ 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача 
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Образац 6. 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Број понуде:______________________ 

Изјављујемо да наступамо као група Понуђача у отвореном поступку за јавну набавку 

добара број ______ партија _____________________________________________________  

и овлашћујемо члана групе 

_____________________________________________________ да у име и за рачун осталих 

чланова групе наступа пред Наручиоцем. 

 

ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, 

(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени члан: 

 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 

ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентуално) 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Члан групе:   

 

 Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

 

Члан групе:   

 

 Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

 

Члан групе:   

 

 Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

 

 

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири 

учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана – то поље 

оставити непопуњено). 

 

 

Датум: 

____. ____. 2018. године  
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Образац 7. 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

Назив члана групе понуђача  

 

 

Седиште и адреса члана групе  

 

 

Понуђача 

 

 

Одговорно лице члана групе  

(потписник уговора) 

 

 

Особа за контакт  

 

 

Телефон 

 

 

 

Телефакс 

 

Е-mail  

 

 

Текући рачун предузећа и банка  

 

 

Матични број понуђача  

 

 

Порески број предузећа – ПИБ  

 

 

ПДВ број 

 
 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе Понуђача. 

 

Потпис овлашћеног лица 

Датум: 

____. ____. 2018. године  МП  _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац 8. 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:        ________________________________ 

Матични број и ПИБ :  ________________________________ 

Особа за контакт:        ________________________________ 

На основу позива за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке бр. ______чији је 

предмет набавка намирница за исхрану ученика по партијама за потребе Пољопривредно-

ветеринарске школе са домом ученика  "Свилајнац" у Свилајнцу, достављамо 

ПОНУДУ бр. ________ 

1.Да квалитетно извршимо испоруку намирница за исхрану ученика и то партија број 

_____________________________________(број и назив партије) у складу са наведеним условима 

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

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

2. Рок испоруке  _____ ( __________________) од пријема требовања (не краћи од  12 сати и не 

дужи од 24 сата) 

3. За делимично (_____% ) извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______) подизвођача  

(уписати број подизвођача)  

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

5. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не 

краћи од 120 дана ).                    словима 

6. Начин плаћања:  у року од _____________(____________________) од дана испостављања 

рачуна.( у року од 45 дана) 

Датум:        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

_______________     __________________________________ 

M.П. 
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Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА 

за партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 

Уговорне стране : 

1. Пун назив установе  Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика 

„Свилајнац“,  из Свилајнца  улица Краља Петра Првог бр.64, матични број 

07349939, ПИБ 101475246, коју заступа директор Зоран Радосављевић  , у даљем 

тексту Наручилац.   
 

2. Пун назив продавца-испоручиоца, _____________________________________________из 

______________ , ул. ___________________________бр._____, матични број 

________________, ПИБ ________________, рачун бр. __________________  код пословне 

банке __________________, које заступа директор _______________________, у даљем 

тексту Продавац 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је Купац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 

14/2015,68/15)и на основу позива за подношење понуда за испоруку добара спровео 

отворени поступакјавне набавке, ред. бр. О-2/2018. 

- Да је Продавац у својству Понуђача доставио Понуду број ______од __.__. 2018. године 

за партију бр.______, која је заведена код Купца подбројем ________ (попуњава Купац) од 

__.__. 2018. године (попуњава Купац), акоја се налази у прилогу Уговора и саставни је део 

овог Уговора. 

- Да понуда Продавца у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне 

документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора. 

- Да је Купац, Одлуком о додели уговора број _______ (попуњава Купац) од __.__. 2018. 

године (попуњава Купац) доделио уговор о јавној набавциПродавцу и да је истекао рок за 

подношење захтева за заштиту права. 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је набавка намирница за исхрану ученика смештених у ДомуНаручиоца 

(у даљем тексту: добара) која је ближе одређена усвојеном понудом Продавца 

број ______ од __.__. 2018. године, датој у отвореном поступку јавненабавке бр. ______ за 

партију бр. ______________________________,(уписати број и назив партије)која чини 

саставни део овог уговора (Прилог 1. овог Уговора), Техничким условима и захтевима из 

конкурсне документације и обрасцем структуре цена (Прилог 2. Уговора). 

1. самостално без ангажовања подизвођача, 

2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача: 
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- _______________________________________________ (назив подизвођача), са 

седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ 

____________, матични број ______________, коме је поверена испорука 

следећих позиција добара 

__________________________________________________ што износи ____ % 

укупно уговорене вредности добара, 

- Преко наведених подизвођача реализује се укупно  ____ % уговорене вредности 

добара. 

Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, 

што се односи и на добра испоручена од стране подизвођача, као да их је сам 

испоручио. 

 

3. заједнички као група понуђача коју чине: 

- _______________________________________________ (назив носиоца посла), са 

седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ 

____________, матични број ______________, коме је поверена испорука 

следећих позиција добара 

__________________________________________________ што износи ____ % 

укупно уговорене вредности добара, 

- _______________________________________________ (назив члана групе), са 

седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ 

____________, матични број ______________, коме је поверено испорука 

следећих позиција добара 

__________________________________________________ што износи ____ % 

укупно уговорене вредности добара, 

- _______________________________________________ (назив члана групе), са 

седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ 

____________, матични број ______________, коме је поверено испорука 

следећих позиција добара 

________________________________________________ што износи ____ % 

укупно уговорене вредности добара. 
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Испоручилац – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара 

Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим 

члановима групе понуђача. 

 

Члан 2. 

 

Вредност добара из члана 1. овог уговора утврђује се на износ 

од________________________динара 

(словима_____________________________________________________________ динара), 

са обрачунатим свим пратећим трошковима, без ПДВ-а. 

Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи 

________________________________________динара 

(словима______________________________________________________________динара). 

 

Укупна вредност добара са ПДВ-ом 

износи_______________динара(словима___________________________________________

___________________динара). (попуњава Продавац) 

Купац ће за испоручене количине добара вршити плаћање Продавцу, према 

испостављеним фактурама, у роковима и на начин утврђен у Понуди бр._____________ 

Продавца, која је прихваћена од стране Купца, а до укупног износа средстава предвиђених 

финансијским планом Купца-за ову намену. (попуњава Купац) 

Јединичном  ценом  овог  Уговора  је  обухваћена  цена  добара  на  коју  се  

односе  и  зависни  трошкови  продаје:  трошкови  амбалаже  и  паковања,  утовара,  

транспорта  и истовара на месту предаје добара - у магацине Наручиоца.  

Количине добара представљају оквирне потребе Наручиоца, те Наручилац  

задржава право да изврши прерасподелу количине добара према својим потребама. 

Количине добара из Прилога 2. представљају оквирне потребе Купца за период од 12 

месеци. 

Члан 3. 

 

 

 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. Променом цене не сматра се корекција – 

усклађивање уговорених цена са тржишним ценама.  

Продавац  гарантује  цену  производа  из  прихваћене  понуде  у  року  од 120  дана  од  

дана закључења уговора (гарантовано важење цена).  У року гарантованог важења цена 

није могуће извршити усклађивање – корекцију уговорених цена са тржишним ценама. 

Након истека  рока гарантованог важења цена, у случају да дође до промена на тржишту  

које доводе до промена цена производа (осим за партије: воће и пијачни производи), у 

случају промене  индекса  потрошачких  цена  по  последње  објављеном  податку  

Републичког  завода  за статистику за +/-  5% (пет процента), и то у односу на објављен 
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податак тог завода за месец у коме је вршена последња промена цена, може доћи до 

корекције – усклађивања јединичних цена добара која су предмет овог уговора, уз 

сагласност обе уговорне стране.  

У  овом  случају  продавац  може  писмено  захтевати  корекцију  –  усклађивање  цене,  

при чему  захтев  мора  бити  образложен  и  допуњен  изводом  са  сајта  Републичког  

завода  за статистику,  при  чему  се  промена  цена  може  вршити  само  до  %  (процента)  

промене  индекса потрошачких  цена.  Подаци  о  индексу  потрошачких  цена  објављују  

се  у  Служебном  гласнику Републике Србије, у складу са законом. 

У случају да код појединих добара која су предмет уговора  дође до промена цена које  

нису  предвиђене  уговором  одн.  конкурсном  документацијом,  ово  питање  ће  се  

регулисати анексом уговора, уз сагласност обе уговорне стране. 

Корекција –  усклађивање цене воћа и поврћа врши се на основу података  објављених  на  

званичном интернет сајту Министарства пољопривреде РС: www.stips.minpolj.gov.rs : 

СТИПС БАЗА ПОДАТАКА;  

категорија воће и поврће;  

место прикупљања Београд,  

кванташка пијаца; цена  домаћих  производа,  односно  максимална  цена  увозних  

производа  (види  се  из  

колоне порекло, а доказује декларацијом).  

Цена у себи садржи и обрачунати ПДВ. 

 

У случају да уговорне стране захтевају корекцију  –  усклађивање цена, захтев мора бити  

образложен и допуњен наведеним изводом СТИПС-а на дан испоруке.  

Приликом усклађивања цена воћа и поврћа дозвољена је корекција цена максимално до  

висине цене домаћег производа (за домаће производе), односно до висине максималне 

цене за производе из увоза. 

Уколико  из  техничких  разлога  подаци  са  овог  сајта  нису  доступни,  за  утврђивање  

продајне цене користиће се извештаји о кретању цена надлежних служби на кванташкој 

пијаци у Београду, а у крајњем случају користиће се цене на зеленој пијаци у месту 

наручиоца. 

Члан 4. 

Испоруке добара из члана 1. овог Уговора, Продавац  ће вршити Купцу у периоду од 12 

месеци од закључивања уговора и то сукцесивно како је то одређено у конкурсној 

документацији Купца, а према наруџбеници-требовању Купца. Купац  задржава право да 

одступи од процењених количина датих у члану 1. овог уговора. 

Наручилац задржава право да током важења уговора не поручи сву  количину  која је 

предвиђена теничком  спецификацијом.    

Рок важења  овог  Уговора  Анексом  се  може  продужити  најдуже  до  окончања  

поступка нове јавне набавке. Продавац гарантује да ће испоручити уговорено добро према 

захтеву  Купца, у рокудатом у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да 

надокнади Купцу свупретрпљену штету која услед тога настане.Испорука  свих  добара  
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која  су  предмет  овог  уговора  врши  се  у  магацину  Наручиоца  у Пољопривредно-

ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 

На име гаранције за добро извршење посла, у свему према одредбама овог уговора, 

продавац је доставио банкарску гаранцију, на износ предвиђен конкурсном 

документацијом. 

Купац ће уновчити чинидбену гаранцију  у случају неприджавања одредбама уговора од 

стране Продавца и то због кашњења у испоруци, испорука неквалитетних намирница, 

неиспоручених количина и друго, тј. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла  се активира: 

- за кашњење са испоруком робе, 

- за неиспоручену требовану робу, 

-за испоручену робу која није у складу са спецификацијом, 

-за испоручену робу која је мања или већа од требоване количине, 

- за испоручену робу без атеста о здравственој исправности 

и за све остале случајеве који нису у складу са конкурсном 

документацијом,спецификацијом и законским одредбама. 

 

Члан 5. 

 

Продавца гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора одговарати стандардима 

прихваћеним у Републици Србији и Европској Унији. 

Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак 

или је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, Купац ће 

доставити писмену рекламацију Продавцу, који је дужан да изврши неопходну замену 

истог дана по сачињавању Записника о рекламацији. 

Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за 

ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при 

утовару, транспорту, претовару и у складиштењу. 

Понуђач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или 

евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, 

надокнадити Купцу  о свом трошку. 

Члан 6. 

 

Продавац се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда 

важећих за робу која је предмет овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о 

безбедности хране "Службени гласник РС бр. 41/09" и Правилника о општим и 

посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 

"Службени гласник РС бр. 72/2010", те да ће уважити евентуалне примедбе 
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инспекцијских органа као да их је добио од Купца до момента преузимања уговорених 

роба у магацину Продавца. 

Продавац се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. 

Продавца се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже 

да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења 

испоручене робе код Купца. 

Члан 7. 

 

Уколико Продавац не поступи у складу са чланом 4, 5 и 6 овог уговора, Наручилац има 

правоједностраног раскида уговора без штетних последица по себе. 

 

Члан 8. 

 

Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње ,тј. трајања уговора уколико 

посумња у квалитет производа и процени да је то потребно ,узорак испоручене животне 

намирнице пошаље у акредитовану лабораторију на анализу  и то о трошку понуђача ако 

се докаже да  квалитет производа није одговарајући. 

У случају неисправности Купац ће робу вратити, што може уједно бити и један од 

разлога за једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца. 

 

Члан 9. 

 

Продавац  за испоручена добра испоставља фактуру Наручиоцу, у секреатријату 

Пољопривредно-ветеринарској школи са домом ученика „Свилајнац”. 

У прилогу фактуре достављају се и отпремнице о испорученим добрима, потписане од 

стране економа или надлежне службе Купца за период на који се фактура односи. 

За испоручене производе Купац ће вршити плаћање продавцу у року од 45 дана према 

испостављеним фактурама на начин утврђен конкурсном документацијом, а од укупог 

износа средстава предвиђених у Буџету РС- Ученички стандард за ову намену. 

Плаћање ће Купац вршити по извршеној испоруци у року од 45 дана  а који је 

одређен у прихваћеној понуди Продавца  и то на текући рачун који ће Продавац 

назначити Купцу у самој фактури. 

 

Члан 10. 

 

У случају да добављач не испоручи робу наручиоцу у догвореном року,наручилац 

има право да добара набави код  другог добављача . Добављач је у наведеном случају 

обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља уплату целокупног износа 

предметне испоруке хране на рачун новог Добављача, као и да надокнади трошкове 

превоза (горива и путарине ) и дневнице ангажованих радника који ће набавити тражена 

добра. 
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            Наручилац има право да једнострано раскине уговор о купопродаји са Добављачем 

без штетних последоца по себе , уколико у току трајања уговора 2 (два) пута записнички  

утврди недостатке у квалитету(органолептичка процена),квантитету, у случају да понуђач 

касни са испоруком добара или их уопште не испоручи у договореном року, или 

очигледних грешака испоручених производа ,уз отказни рок од 8 дана. 

У случају једностраног раскида уговора наручиоца, осим у случају недостатка 

средстава за његову реализацију, наручиоц има право да за испоруку добра које је предмет 

овог уговора ангажује другог Добављача. Добављач је у наведеном случају обавезан да 

надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметне испоруке 

добра по овом уговору и цене испоруке хране новог Добављача. 

 Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 

 Добављач нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима 

без писмене сагласности Наручиоца. 

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

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 11. 

 

Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци. 

Уколико Купац из објективних разлога, до краја истека уговорене обавезе од 12 месеци, 

благовремено не закључи нове уговоре о набавци предметних добара за наредни период, 

рок трајања овог уговора се може анексом продужити до дана закључивања новог уговора. 

 

Члан 12. 

 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни 

суд у Крагујевцу 

 

Члан 13. 

 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоврсна примерка од којих по два примерка 

задржава свака уговорна страна. 

М.П.   За Продавца                                                                  М.П.                За Купца 

_________________                                                                               __________________ 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним Продавцем. Уколико Продавац без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор ојавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, Купац ће Управи за 

јавненабавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом 

средствуобезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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Образац 10. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

РБ ПАРТИЈА 1 

 ЈУНЕЋЕ, СВИЊСКО МЕСО И 

ПРЕРАЂЕВИНЕ 

ЈМ Кол. цена по јм 

без ПДВ-

а 

Укупан 

износ 

без ПДВ-а 

 
Укупан 

износ 

са ПДВ-ом 

 

1 

 

ЈУНЕЋИ БУТ БК 

 

КГ 

 

500 

   

 

2 

 

СВИЊСКИ БУТ БК 

 

КГ 

 

500 

   

 

3 

СУВА РЕБРА( Да су израђена у складу са 

чланом 72 и 73 . Правилника о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и 

производа од меса) 

 

КГ 

 

550 

   

4 СУВА СЛАНИНА ( Да је израђена у 

складу са чланом 152 и 153 . Правилника о 

квалитету уситњеног меса, полупроизвода 

од меса и производа од меса) 

КГ 600    

5 КОБАСИЦА кратко парована 100г 

(вакум паковање) 
Да је  израђена у складу са чланом 91. 

Правилника о квалитету уситњеног меса, 

полупроизвода од меса и производа од меса 

по коме у крањској кобасици, садржај 

протеина меса мора да је најмање 14%, а 

садржај колагена у протеинима меса 

највише 15% 

КГ 1000    

6 ПЕЧЕНИЦА (свињска) 

Карнекс,Неопланта,Јухор или 

одговарајући 

КГ 60    

7 СВИЊСКИ СУВИ ВРАТ 

Карнекс,Неопланта,Јухор или 

одговарајући 

КГ 60    

8  СТИШЊЕНА ШУНКА У ЦРЕВУ( Да 

је израђена у складу са чланом 128, 129, 

130, 131 и 132. Правилника о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и 

производа од меса, по ком је кувана шунка 

производ добијен од комада меса свињског 

бута (очишћеног од везивног и масног ткива 

КГ 1200    
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РБ ПАРТИЈА 2 

 ПИЛЕЋЕ МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ 

ЈМ Кол. цена по јм без 

ПДВ-а 

укупан 

износ 

без ПДВ-а 

 
укупан 

износ 

са 

ПДВ-

ом 

1 

 

ПИЛЕЋИ БАТАК БК(свеже) КГ 

 

800 

 

   

2 ПИЛЕЋИ ФИЛЕ (свеже) КГ 1600    

 

3 

ПИЛЕЋЕ ВИРШЛЕ 1/1 (вакум 

паковање) 
(Да је израђена у складу са чланом 82, 83 и 

88. Правилника о квалитету уситњеног 

меса, полупроизвода од меса и производа 

од меса, по ком виршле од живинског меса 

садржај укупних протеина мора да је 

најмање, 10% а садржај колагена у укупним 

протеинима највише 10%) 

 

КГ 

 

1500 

   

 

4 

ПИЛЕЋА ПРСА У ЦРЕВУ 
( Да су израђена у складу са чланом 128, 

129, 130, 131 и 135. Правилника о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и 

производа од меса, по ком је кувани 

живински филе производ од меса добијен 

од комада меса живинских груди (без 

кожице), воде, кух. соли, шећера и адитива. 

Садржај протеина меса мора да је најмање 

16%) 

 

КГ 

 

800 

   

 

 

и лимфних жлезда), воде, кух. соли, шећера 

и адитива. Садржај протеина меса у куваној 

шунки мора да је најмање 16%) 

9 РОШТИЉСКА КОБАСИЦА танка- 

пар у просеку 100 г ( вакум паковање) 
 

КГ 

 

200 

   

10 ЧАЈНА КОБАСИЦА 

Карнекс,Неопланта,Јухор или 

одговарајући 

 

КГ 

 

20 

   

11 СВИЊСКИ СУВИ ВРАТ 100г( вакум 

паковање) 
КГ 400    

12 ПЕЧЕНИЦА 100г ( вакум паковање) КГ 400    
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РБ 

 

ПАРТИЈА 3 

РИБА И РИБЉЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

ЈМ Кол. цена по јм без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ 

без ПДВ-

а 

 
Укупан 

износ 

са ПДВ-

ом 

1 ОСЛИЋ ФИЛЕТ 5/1(смрзнуто) КГ 400    

2 СОМ ФИЛЕТ 5/1(смрзнуто) КГ 400    

3 РИБЉА ПАШТЕТА 50 г стерилисана 

конзерва од морске рибе. Кувано месо 

морске рибе(туна,скуша) минимум 

33%. Паштета мора бити посна, без 

присуства млечних производа.  

Карнекс, Неопланта, Јухор или 

одговарајући  

КОМ 1000 

 
   

4 САРДИНА У УЉУ СА ПОТЕЗОМ 

 125 г 

КОМ 650    

5 ТУЊЕВИНА У УЉУ СА 

ПОТЕЗОМ185 г 

КОМ 500 

 
   

6 ПАНИРАНЕ РИБЉЕ 

ПЉЕСКАВИЦE1/1 (Минимум 50% 

рибе) 

КГ 150    

7 ПАНИРАНИ РИБЉИ ШТАПИЋИ 1/1 

(Минимум 50% рибе) 

КГ 150    
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РБ  ПАРТИЈА 4 

КОНЗЕРВИСАНЕ МЕСНЕ 

ПРЕРЕЂЕВИНЕ 

ЈМ Кол. цена по јм 

без ПДВ-а 

Укупан 

износ 

без ПДВ-а 

 
Укупан 

износ 

са ПДВ-

ом 

1 ЈЕТРЕНА ПАШТЕТА 50 г 
Паштета мора да одговара Правилнику о 
квалитету уситњеног меса,полупроизвода 
од меса и производа од меса, члан 101, 102, 
103, 105 и 106. У јетреној паштети јетре 
мора бити најмање 10% (пожељно је и 
више), садржај протеина меса или укупних 
протеина мора да је најмање 9% садржај 
колагена у протеинима меса или у укупним 
протеинима може бити највише 25% 

Карнекс,Неопланта,Јухор или 

одговарајући 

КОМ 2000    

2 ЧАЈНА ПАШТЕТА 50 г 

Карнекс,Неопланта,Јухор или 

одговарајући 

КОМ 1000    

3 ПИЛЕЋА ПАШТЕТА 50г 
да одговара Правилнику о квалитету 

уситњеног меса,полупроизвода од меса и 

производа од меса  члан 106 У месној 

паштети куваног меса мора бити најмање 

20% , садржај протеина меса најмање 9%, 

садржај колагена у протеинима меса 

највише 25% а у паштети од живинског 

меса садржај колагена у протеинима меса 

мора да је највише 15% 

Карнекс,Неопланта,Јухор или 

одговарајући 

КОМ 4500 

 
   

4 СВИЊСКИ  МЕСНИ НАРЕЗАК СА 

ПОТЕЗОМ 

100 г 
да одговара Правилнику о квалитету 

уситњеног меса,полупроизвода од меса и 

производа од меса, члан Члан 148. 
Месни доручак је производ од меса добијен 

од меса свиња и говеда или меса живине 

или мешавине ових врста меса, као и меса 

глава, језика и срца свиња и говеда, као и 

производа од крви, кухињске соли, зачина, 

екстраката зачина, адитива, арома, шећера, 

КОМ 4000    
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угљених хидрата и воде. 
Производ из става 1. овог члана мора да 

садржи најмање 70% меса, при чему је једна 

трећина меса крупније уситњена. 
Садржај масти у производу из става 1. овог 

члана мора да је највише 30%. 

Карнекс,Неопланта,Јухор или 

одговарајући 
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 РБ 

ПАРТИЈА 6 БРАШНО, ХЛЕБ И 

ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА ЈМ 

Кол. цена по јм 

без ПДВ-а 

Укупан 

износ 

без 

ПДВ-а 

 
Укупан износ 

са ПДВ-ом 

1 

 БРАШНО ТИП 500 -50/1 КГ 700    

2 

БЕЛИ ХЛЕБ 500г 

( од брашна ТИП 500) КОМ 45000    

3 

ЦРНИ  ХЛЕБ 300 г 

( од брашна ТИП 850) КОМ 

            

3000    

    4 

ЛЕПИЊА 100г 

 КОМ 800                

5 ВЕКНИЦА БЕЛА 100 г КОМ                

РБ Партија 5 МЛЕКО И МЛЕЧНИ 

ПРОИЗВОДИ 

ЈМ Кол. цена по јм 

без ПДВ-а 

Укупан 

износ 

без ПДВ-

а 

 
Укупан 

износ 

са ПДВ-

ом 

1 СЛАТКО МЛЕКО СА 3,2 % мм  

(0,250 лит) 

Имлек или одговарајуће 

КОМ 1500    

2 ЧОКОЛАДНО МЛЕКО (0,250 лит) 

Имлек или одговарајуће 

КОМ 1500    

3 КИСЕЛО МЛЕКО СА 2,8% мм (ПВЦ 

чаша  0,200 лит) 

Имлек или одговарајући 

КОМ 6000    

4 ЈОГУРТ СА 2,8% мм  

(ПВЦ чаша  0,200 лит) 

Имлек или одговарајући 

КОМ 20000    

5 

 

СИТАН СИР  КГ 500    

6 СИР ТИПА ФЕТА 1/1 

 

КОМ 25    

7 ТОПЉЕНИ СИР ТИПА ЗДЕНКА 

СИРА 6/1 

КУТ 1200    

8 СИРНИ НАМАЗ ( 80г) 

 

КОМ 8000    

9 СИР ТИПА КАЧКАВАЉ 

 

КГ 1000    
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 8000 

6 

ВЕКНИЦА ЦРНА 100 г 

 КОМ 

                    

2000    

7 

КИФЛА БЕЛА 75 г 

 КОМ   1000    

8 

КИФЛА ЦРНА 75 г 

 КОМ    500    

 

9 

ЛАЈБИЦА БЕЛА 75 г 

 КОМ 7000    

10 

ЛАЈБИЦА ЦРНА 75 г 

 КОМ 1500    

11 

ПОГАЧА  СУНЦЕ 500 г 

 КОМ 200    

12 

КОРЕ ЗА ГИБАНИЦУ 1/1 

 КГ   1000    

 

13 

 

УВИЈАЧА СА СИРОМ  250г 

(смрзнутa) 

 

КОМ 

 

3000    

14 

УВИЈАЧА СА МЕСОМ  250г  

(смрзнутa) КОМ 1500    

15 

ПОДЛОГА ЗА ПИЦУ 150 г 

 КОМ 5000    

 

16 ПЕКМЕЗАРА 120 г КОМ 1000    

 

17 

КВАСНО ПЕЦИВО – РОЛ ПИЦА  

120 г КОМ   1000    

18 

КВАСНО ПЕЦИВО – ПУЖ СА 

СИРОМ 120 г КОМ 1000    
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 РБ 

ПАРТИЈА 7 ФЕРМЕНТНА 

СЛАТКА ПЕЦИВА ЈМ 

Кол. цена по јм 

без ПДВ-а 

 
Укупан 

износ 

без ПДВ-а 

Укупан износ 

са ПДВ-ом 

1 

ФЕРМЕНТНО СЛАТКО ПЕЦИВО 

СА КАЈСИЈОМ  80г КОМ 3000    

2 

ФЕРМЕНТНО СЛАТКО ПЕЦИВО 

СА ВИШЊОМ  80г КОМ 3000    

3 

ФЕРМЕНТНО СЛАТКО ПЕЦИВО 

СА ЕУРОКРЕМОМ  80г КОМ 3000    

4 

ФЕРМЕНТНО СЛАТКО ПЕЦИВО 

СА МАКОМ  80г КОМ 3000    

 

 

УКУПНО:      

РБ ПАРТИЈА 8 

СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

 

ЈМ кол Укупан 

износ 

без ПДВ-а 

 
Укупан 

износ 

са ПДВ-ом 

цена по јм без 

ПДВ-а 

 

1 БАНАНA 

 

КГ 

 

4000 
   

 

2 МАНДАРИНA 

 

КГ 

 

1000 
   

 

3 ПОМОРАНЏA 

 

КГ 

 

1000 
   

 

4 

 

ЛУБЕНИЦА 

 

КГ 

 

200 
   

 

5 ЈАБУКA 

 

КГ 

 

300 
   

 

6 КРУШКA 

 

КГ 

 

300 
   

 

7 НЕКТАРИНA  

 

КГ 

 

200 
   

 

8 БРЕСКВА 

 

КГ 

 

200 
   

 

9 КАЈСИЈА 

 

КГ 

 

200 
   

 ОРАХ ЈЕЗГРО      
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10 КГ 3 

 

11 КРОМПИР 

 

КГ 

 

3000 
   

 

12 ЦРНИ ЛУК 

 

КГ 

 

300 
   

 

13 БЕЛИ ЛУК  

 

КГ 

 

30 
   

 

14 ШАРГАРЕПА  

 

КГ 

 

400 
   

 

15 ПАСУЉ ТЕТОВАЦ БЕЛИ 

 

КГ 

 

1500 
   

 

16 КРАСТАВАЦ  

 

КГ 

 

500 
   

 

17 ПАПРИКА  

 

КГ 

 

200 
   

 

18 ПАРАДАЈЗ  

 

КГ 

 

500 
   

 

19 КУПУС СВЕЖ  

 

КГ 

 

1000 

   

 

20 ЦЕЛЕР КОРЕН  

 

КГ 

 

10 
   

 

21 ПЕРШУН КОРЕН 

 

КГ 

 

10 
   

 

22 ПАШКАНАТ КОРЕН 

 

КГ 

 

10 
   

 

23 

 

ЗЕЛЕНА САЛАТА 

 

КОМ 

 

1000 
   

 

24 СПАНАЋ 

 

КГ 

 

50 
   

 

25 ЦВЕКЛА 

 

КГ 

 

50 
   

 

26 ТИКВИЦЕ 

 

КГ 

 

50 
   

 

27 ПЛАВИ ПАРАДАЈЗ 

 

КГ 

 

100 
   

 

28 БРОКОЛИ 

 

КГ 

 

50 
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РБ ПАРТИЈА 9  КОНЗЕРВИСАНО   

       ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

ЈМ Кол. Укупан 

износ 

без ПДВ-а 

 
Укупан 

износ 

са ПДВ-ом 

цена по јм 

без ПДВ-

а 

 

1 БОРАНИЈА смрзнута10/1  KГ 700 
   

 

2 ГРАШАК смрзнути 10/1  KГ 800 

   

 

3 КУКУРУЗ ШЕЋЕРАЦ  смрзнути10/1  KГ 300 
   

 

4 ЂУВЕЧ смрзнути10/1   KГ 100 
   

 

5 ПОМФРИТ смрзнути 10/1  KГ 2500 
   

 

6 БРОКОЛИ  смрзнути 10/1  KГ 500 
   

 

7 ПОВРЋЕ ЗА РУСКУ САЛАТУ 

смрзнуто 10/1  

 

 

KГ 

 

 

1200 

   

 

8 

ЦАРСКА МЕШАВИНА смрзнуто 

0,450кг  KОМ 1000 
   

 

9 КЕЧАП  5/1 KOM 250 
   

 

10 КИСЕЛИ КРАСТАВЦИ 5/1 (лименка) KOM 70 
   

 

11 

 

ЂУВЕЧ 5/1  (лименка)      KOM 100 
   

 

 

12 ЦВЕКЛА 5/1  (лименка)         

 

KOM 

 

 

50 

   

 

13 ВИШЊА смрзнуто 10/1  КГ 10 
   



Наручилац : Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика 

„Свилајнац“Јавна набавка добара број O-2/2018: Набавка намирница за исхрану ученика 
 

57 
 

РБ ПАРТИЈА 10 ОСТАЛИ 

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ЈМ Кол. Укупан износ 

без ПДВ-а 
 
Укупан 

износ 

са ПДВ-ом 

цена по јм 

без ПДВ-а 

1 СО 50/1  

(јодирана) 

КГ 1000    

2 УЉЕ 1/1  

Витал, Дијамант или 

одговарајуће 

КОМ 2000    

3 ШЕЋЕР  50/1 

 

КГ 1000    

4 СИРЋЕ АЛКОХОЛНО 1/1 

Панон или одговарајући 

КОМ 550    

5 ЕСЕНЦИЈА 1/1   

Теслићка или одговарајући 

КОМ 100    

6 ВИНОБРАН 10 г  

Центропром  или одговарајући 

КОМ 200    

7 КОНЗЕРВАНС 10 г  
Центропром  или одговарајући 

КОМ 400    

8 ОРИГАНО 10г 

Центропром  или одговарајући 

КОМ 600    

9 БИБЕР У ЗРНУ 10 г 

Центропром или одговарајући 

КОМ 200    

10 БИБЕР МЛЕВЕНИ 10 г 

Центропром или одговарајући 

КОМ 1300    

11 ЛОВОРОВ ЛИСТ 10 г 

Центропром или одговарајући 

КОМ 60   

 

 

 

 

 

12 ЛИМУНТУС 10 г 

Центропром или одговарајући 

КОМ 500     

13 СОДА ББ 10 г 

Центропром или одговарајући 

КОМ 100    

14 ПРАШАК ЗА ПЕЦИВО 10 г 

Центропром или одговарајући 

КОМ 1500    

15 ВАНИЛИН ШЕЋЕР 10 г 

Центропром  или одговарајући 

КОМ 100    

16 ЦИМЕТ 10 г 

Центропром  или одговарајући 

КОМ 100    

 

17 

ПУДИНГ 1/1 

чоколада,ванила,јагода 

Центропром или одговарајући 

 

КГ 

 

40 
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18 ПИРИНАЧ 1/1 

Кочански или одговарајући 

КГ 700    

19 ЈАЈА  

 

КОМ 5000    

20 ПРЕЗЛЕ  1/1 кг 

Центропром или одговарајући 

КГ 250    

21 КОЛАЧИ  30-35 г (кондиторски 

производ) 

КОМ 17000    

22 РОЛАТ 0,250 кг(кондиторски 

производ) 

КОМ 250    

23 ЕУРО  КРЕМ 2,5 кг 

Таково или одговарајући 

 

КОМ 

 

70 
   

24 ЕУРО КРЕМ 0,045кг  

Таково или одговарајући 

КОМ 1200    

25 

 

ЈАФА КЕКС 0,300кг КОМ 10    

26 ПЛАЗМА КЕКС 0,600 кг 

 

КОМ 450    

 27 СЛАТКИ КЕКС 5/1 кг 

 

КГ 150    

28 НАПОЛИТАНКА 45- 50г 

(кондиторски производ) 

КОМ 10000    

29 ПШЕНИЧНИ ГРИЗ 5/1 

 

КГ 80    

30 АЛЕВА ПАПРИКА 0,100 

Хоргошка, Алева или 

одговарајућа 

КОМ 1000    

31 СЕНФ 1/1 

Центропром или одговарајући 

КОМ 100    

32 МАЈОНЕЗ 1/1 

Полимарк, Витал  или 

одговарајући 

КОМ 500    

33 МАКАРОНЕ 0,500 кг 

Фиделинка или одговарајући 

КOM 1500    

34 ШПАГЕТЕ 0,500 кг 

Фиделинка или одговарајући 

КOM 1000    

35 ФИДА ЗА СУПУ 0,500 кг 

Фиделинка или одговарајући 

КOM 500    

36 ЗАЧИН 0,500 

Алева , Центропром, Кулинат 

или одговарајући 

 

КОМ 

 

300 
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37 ЗАЧИН 0,250 

Алева , Центропром, Кулинат 

или одговарајући 

КОМ 350    

38 МАРГАРИН ЗА КОЛАЧЕ 250г 

Дијамант, Витал или 

одговарајући   

КОМ 200    

39 МАРМЕЛАДА 3/1 

 

КОМ 20    

40 ЧАЈ НАНА  

 

КОМ 500    

41 ЧАЈ КАМИЛИЦА 

 

КОМ 350    

42 ЧАЈ ХИБИСКУС  

 

КОМ 300    

43 СОК БРИК ЈАБУКА 0,200 л 

минимум 50% воћног садржаја 

Моћ природе, Next, La Vita или 

одговарајући 

КОМ 3000    

44 СОК БРИК КАЈСИЈА 0,200 л 

минимум 50% воћног садржаја 

Моћ природе, Next, La Vita или 

одговарајући 

КОМ 3000    

45 СОК БРИК БРЕСКВА 0,200 л 

минимум 50% воћног садржаја 

Моћ природе, Next, La Vita или 

одговарајући 

КОМ 3000    

46 СОК ДОЈПАК ЈАБУКА 0,200 л 

минимум 50% воћног садржаја 

Моћ природе, Next, La Vita или 

одговарајући 

КОМ 10000    

47 СОК ДОЈПАК КАЈСИЈА 0,200 

л минимум 50% воћног 

садржаја 

Моћ природе, Next, La Vita или 

одговарајући 

КОМ 10000    

48 СОК ДОЈПАК БРЕСКВА 0,200 

л минимум 50% воћног 

садржаја 

Моћ природе, Next, La Vita или 

одговарајући 

КОМ 10000    

49 КОЦЕНТРАТ ЗА ГОВЕЂУ КОМ 300    
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СУПУ 0,060г 

Центропром или одговарајући 

50 КОЦЕНТРАТ ЗА КОКОШИЈУ 

СУПУ 0,060г 

Центропром или одговарајући 

КОМ 300    

51 ЧОКОЛАДА  ЗА КУВАЊЕ 

0,200г  

Менаж или одговарајућа 

КОМ 80    

52 КУКУРУЗНО БРАШНО 1/1 

 

КГ 50    

53 КРЕМ ЛУКС 10 / 1  

Пуратос или одговарајући  

КОМ 90    

54 СЛАТКА ПАВЛАКА 1/1  

 

КОМ 90    

55 ПРИНЦЕС КРОФНЕ 12/1 

Ужичанака или одговарајући 

КОМ 300    

56 МАРГАРИН  ЗА НАМАЗ 500г 

Дијамант, Растимо или 

одговарајући 

КОМ 250    

57 НЕГАЗИРАНА ВОДА 0.5л 

 

КОМ 600    

58 КОРН ФЛЕКС 0,500 

 

КОМ 30    

59 МУСЛИ  0,500 

 

КОМ 40    

 60 ШЕЋЕР У ПРАХУ 0,200 КОМ 20 

 
   

61 ШЕЋЕР КОЦКА1/1 КОМ 60    

 

62 

 

КОЛАЧ НА БАЗИ ЖИТА 

25г-30г 

Бонжита, Витанова или 

одговарајући 

 

КОМ 

 

10000 

 

   

63 ПАЛЕНТА 1/1 

 

КГ 250    

64 ПШЕНИЦА БЕЛИЈА 1/1 

 

КГ 5    

65 СУВО ГРОЖЂЕ 0,200 

 

КОМ 5    

66 ГАЗИРАНА ВОДА 1,5л КОМ 600    
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Сва добра морају бити 1. класе и здрадвствено безбедна, у складу са нормама прописаним:  

 

1. Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/2009);  

2. Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС" бр. 91/2005 и 30/2010); 

 3. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр.42/98 и 44/99);  

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

промета ("СЛ. гласник РС" бр. 72/2010);  

5. Правилник о условима хигијене хране ("Сл. гласник РС бр. 73/10);  

6. Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Сл.лист РС“ бр. 

31/2012 и 43/2013).  

7. Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 2/85, 12/85);  

8. Правилник о квалитету меса пернате живине ("Сл. лист СФРЈ" бр. 1/81 и 51/88);  

9. Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/85и 84/87 и 

"Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник);  

10. Правилник о квалитету и условима употребе адитива у намирницама ( "Сл. лист СЦГ" бр. 52/03, 5/04 и 

16/05);  

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

за животиње за које се утврђује максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља ("Сл. 

гласник РС" бр. 25/2010 и 28/2011);  

Књаз Милош или одговарајући 

67 БОРАНИЈА СА 

ФАШИРАНОМ ШНИЦЛОМ-

готово јело 

КОМ 50    

68 ГРАШАК СА ФАШИРАНОМ 

ШНИЦЛОМ-готово јело 

КОМ 50    

69 

 

ГРАШАК СА СВИЊСКИМ 

МЕСОМ-готово јело 

КОМ 50    

70 ПАСУЉ СА КОБАСИЦОМ-

готово јело 

КОМ 50    

71 ГУЛАШ-готово јело 

 

КОМ 50    

72 ЋУФТЕ-готово јело 

 

КОМ 50    

73 ЗАЧИН ЗА ПРИПРЕМУ ЈЕЛА 

ОД ПИЛЕЋЕГ МЕСА 

„Пилетина са четири врсте 

сира“ 

КОМ  

400 
   

74 ПАВЛАКА ЗА КУВАЊЕ 1/1 

 

КОМ 700    

75  ПЕЧУРКЕ-ШАМПИЊОНИ 

(свежи) 

КГ 700    

76 СИТНИ СЛАТКИ КОЛАЧИ 

 

КГ 35    
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12. Правилнико о количини пестицида, метала и металоида, других отровних супстанци, хемотерапеутика, 

анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама ("СЛ. лист СРЈ" бр. 5/92, 11/92-испр., 

32/2002 и 25/2010 од 21.04.2010. године, "Сл. гласник РС" бр.28/2011); 13. Правилник о квалитету и другим 

захтевима за со за људску исхрану и производњу намирница ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/2005);  

14. Правилник о декласирању и означавању упакованих намирница ("Сл. лист СЦГ" 4/2004, 12/2004 и 

48/2004); 19/2017 

15. Правилник о квалитету јаја и проивода од јаја ("Сл. лист СФРЈ" бр. 55/89 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003- 

др. правилник и 4/2004 - др. правилник);  

16. Правилник о квалитету млека и стартер култура ("Сл. гласник РС" бр.33/2010 и 69/2010);  

17. Правилник о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин и друге месне нарезе, 

мајонез и сродне производе ("Сл. лист СЦГ" бр. 23/2006);  

18. Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо замрзнутих теста ("Сл. 

лист СРЈ" бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. правилник); 19. Правилник о 

квалитету и другим захтевима за пекарски квасац ("Сл. лист СРЈ" бр. 9/2002 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - 

др. правилник и 4/2004 - др. правилник);  

20. Правилник о квалитету шећера ("Сл. лист СФРЈ" бр. 7/92 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др. правилники и 

4/2004 - др. правилник)  

21. Правилник о квалитету производа од воћа , поврћа и печурки и пектинских препарата ("Сл. лист СФРЈ" 

бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник; "Сл. лист СРЈ" бр. 33/95 - др. правилник 

и 58/95 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник и 12/2005 - др. правилник);  

22. Правилник о квалитету супа, сосова, додатака јелима и сродних производа ("Сл. лист СРЈ" бр. 41/93 и 

"Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 др. правилник и 4/2004 - др. правилник);  

23. Правилник о квалитету и другим захтевима за какао производе, чоколадне производе, производе сличне 

чоколадним и крем производе ("Сл. лист СЦГ" бр. 1/2005);  

24. Правилник о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе, препарате на бази меда и 

других пчелињих производа ("Сл. лист СЦГ" бр. 45/2003);  

25. Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиве печурке и производе од јестивих печурака ("Сл. 

лист СЦГ" бр. 31/2003, бр. 56/2003 др. правилник и 4/2004 - др. правилник); 

 26. Правилник о квалитету и другим захтевима за чај и инстант чај ("Сл. лист СЦГ" бр. 51/2005);  

27. Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011 од 

22.08.2011. године). 
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Образац 11. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ 

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

 

 

 

У складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012 и 14/2015,68/15), као овлашћено лице понуђачадајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач 

________________________________________________ поштовао обавезе које произлазе 

изважећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

Датум: 

 

____. ____. 2018. године                                                МП  _____________________________ 

 

 

 

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 12. 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012 и 14/2015,68/15) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме 

понуде број 

______________ од __________ 2018. године у поступку јавне набавке О-2/2018. 
 

 

 

 

 

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА ИЗНОС(у динарима) 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

УКУПНО: ____________________________________ 

 

 

Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 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. 

Место: ______________ 

Датум: ______________ 

Потпис овлашћеног лица Понуђача 

М.П. 

_________________________________ 
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Образац 13 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 

 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _________________________________ ул. _______________________________ 

 

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  

 

испред понуђача: ______________________________из ______________________,  

 

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања 

понуда за јавну набавку мале вредности бр. ____________ и предузима све радње 

прописане  

 

Законом о јавним набавкама. 

 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале 

вредности и у друге сврхе се не може користити. 

 

Дана, ____. ____. 2018. године 

 

 

П о н у ђ а ч 

м.п.___________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

  
 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналупре почетка отварања 

понуда иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је 

исту доставило у склопу запечаћене понуде. 

 


