
ОШ'' ЂУРА ЈАКШИЋ'' 

Број:89 

Дана:05.02.2015.год. 

ул. ЈНА 34 

тел/факс:013/741-081 

е-mail: osdjaksic@open.telekom.rs 

сајт школе: www.os-djurajaksic.edu.rs 

КОВИН 

 
 

На основу чл. 39., ст. 1., и чл. 61., ст. 1., Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 .ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је ОШ '' Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34,  26220 Ковин ;  

е-mail: osdjaksic@open.telekom.rs ( у даљем тексту: Наручилац). 

Врста наручиоца: Просвета 

 

1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Јавна набавка број 1/2015 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, по партијама, а 

ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Услуга набавка добара- намирница за исхрану ученика ознака из Општег речника јавних 

набавки  -15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи 

 

Предмет јавне набавке је обликован у 5  партија и то: 
БРОЈ 

ПАРТИЈЕ 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

И ОЗНАКА ОПШТЕГ 

РЕЧНИКА  

ЈАВНИХ НАБАВКИ 

НАЗИВ И ОЗНАКА ОПШТЕГ РЕЧНИКА  

ЈАВНИХ НАБАВКИ 

1. Хлебни производи, свежа 

пецива и колачи  

15812000 

15811100-хлеб  

15811200 кифле 

15811300 кроасани 

15812100 пецива 

15812121слане пите 

15812122 слатке пите 

2. Млечни производи 

15500000 
15511100-пастериз. млеко  

15511101-чоколадно млеко 

15551300-јогурт  

15545000-сирни намаз  

15530000-маргарин 

3. Конзервисано месо и месне 

прерађевине 

15131000 

15131120 кобасичарски производи 

15131230 салама 

15131310 паштета 

4. Разни прехрамбени 

производи 

15800000 

15332230-мармелада 

15842320- нугат 

03222321- јабуке 

03222240-мандарине 

03222111-банане 

15320000- воћни сокови 

15331428-кечап 

15881000-сенф 

5. Топли оброк за ученике у 

продуженим боравку 

15000000 

15000000- храна, пиће, дуван и сродни производи  

 

 

Понуђач може да конкурише за једну, више, или све партије. 

Понуђач је дужан да у понуду назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку, или само 

на одређене партије.  

У случају да Понуђач у понуди назначи да се понуда односи за све партије, она мора 

бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Детаљан опис захтева у вези са сваком партијом дати су у конкурсној документацији. 

У зависности од избора Понуђача, уговор ће се закључити за једну, више, или све 

патрије. 

mailto:osdjaksic@open.telekom.rs


1.4 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Процењена вредност јавне набавке је 2.553.030,oo динара без ПДВ-а и 2.900.000,оо динара,  

са ПДВ-ом. 

По партијама: 

ПАРТИЈА 1. - ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ  

1.318.182,оо дин.-без ПДВ-а, и  1.450.000,оо- са ПДВ-ом 

ПАРТИЈА 2.- МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ  

318.182,оо дин-без ПДВ-а и  350.000,оо- са ПДВ-ом 

ПАРТИЈА 3. - МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ  

250.000,оо дин. –без ПДВ-а и, 300.000,оо дин.-са ПДВ-ом 

ПАРТИЈА 4.-  РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ   

333.333,оо дин.-без ПДВ-а и  400.000,оо дин.-са ПДВ-ом 

ПАРТИЈА 5. – ТОПЛИ ОБРОК ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ  

333.333,оо дин.-без ПДВ-а и,400.000.оо дин.-саПДВ-ом 

 

1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 

Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом објављеном на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет 

страници Наручиоца www.os-djurajakic.edu.rs. Конкурсна документација у поглављима 

 2., 3. и 4, садржи упутство Понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање 

испуњености обавезних услова за учешће у поступку. 

Заинтересовани Понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на 

Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и Интернет страници Наручиоца  

www.os-djurajaksic.edu.rs, или непосредно у просторијама ОШ ''Ђура Јакшић'',  ул. ЈНА 

бр. 34., Ковин, у канцеларији секретара школе, у времену од 10,00 до 13,00 часова,  до дана 

и часа истека рока за подношење понуда.  
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од ОШ ''Ђура Јакшић'' додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније  

5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  

Особа за контакт је: секретар Школе Емилија Дракулић, телефон 013/741-081  

 

1.6.  ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  1/2015 са назнаком (НЕ ОТВАРАТИ). 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 10,00  до 13,00 

сати на адресу Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., 26220 Ковин. 

Рок за достављање понуда је до  19.02.2014. године до 12,00  часова.  

Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим. Неблаговремене 

понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене Понуђачу, са 

назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 

стране одговорног лица Понуђача. 

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском 

језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од 

стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне 

документације.  

 

1.7. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана   

19.02.2014.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, 

бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача.  Представници Понуђача 

дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе 

пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и 
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мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица 

Понуђача. 

 

1.8. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

Плаћање је у ратама по испостављеним фактурама. Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема 

исправно испостављеног рачуна а којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 

Понуда Понуђача који у понуди наведе другачије услове плаћања биће одбијена као 

неприхватљива. 

 

1.9. НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Добра, која су предмет јавне набавке, морају бити упакована у оригиналној произвођачкој 

амбалажи/ одговарајућој амбалажи за транспорт куваних оброка, при чему транспортна 

паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, расипања, квара и 

других промена. Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе. 

На кутијама је обавезна декларација на српском језику, која је у складу са Правилником о 

декларисању и означавању упакованих намирница (''Сл. гласник РС'', бр. 85/13) 

Рок испоруке не може бити дужи од 1 (једог) дана од дана пријема поруџбенице. 

Начин испоруке: сукцесивно. Место испоруке: на адресу наручиоца: 26220 Ковин, ЈНА бр.34 

 

1.10. ВАЛУТА И ЦЕНА  

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна. 

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

предност у случају несагласности. 

 

1.11. КВАЛИТЕТ 

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

садржаним у: 

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

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

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

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

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

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

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

-Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“, бр. 

4/04,12/04 и 48/04) и Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране  ("Сл. 

гласник РС ", бр. 85/2013); 

-Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који 

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

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

прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10), 

-Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо 

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

-Правилнику о квалитету млека и производа ("Службени лист СРЈ", бр. 26/02, "Службени 

лист СЦГ", бр. 56/03, 4/04 и 5/04, "Службени гласник РС", бр. 21/09), 

-Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура (''Сл.гласник РС'',  

бр. 33/2010, 69/2010 и 43/2013), 

-Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 

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

дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (''Сл. гласник РС'', бр. 25/2010 и 

28/2011). 

 

 



1.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет)  дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се путем 

електронске поште, е-пошта наручиоца: osdjaksic@оpen.telekom.rs 

Особа за контакт је Емилија Дракулић телефон 013/741-081. 

 

1.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  

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. 

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

одбити као неприхватљиву. 

 

1.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Рок важења понуде не може бити краћи 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

1.15. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ЦЕНА  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи рачуна да тај рок 

буде дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама (''Сл.глaсник РС'' бр.119/2012, 21/2013), a aко је и рок плаћања 

исти онда ће бити изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке. 

 

1.16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана 

отварања понуда. 

Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем. 

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија дужан је да, по позиву Наручиоца у року од 5 

(пет) дана од пријема позива достави оригинал или оверене копије доказа. 

Уколико Понуђач тада не достави оригинал или оверену копију Наручилац ће његову понуду 

одбити као неисправну. 

По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани Понуђач ће бити позван да закључи 

уговор, у року од највише 10 (десет) дана од тренутка када се стекну законски услови. 

Изабрани Понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави Наручиоцу у року од 5 (пет) 

дана од дана када га је Наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани Понуђач не 

достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, Наручилац може закључити уговор са 

првим следећим најповољнијим Понуђачем. 

 

1.17. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 
Обавештење о закљученим уговорима о јавној набавци или обавештење о обустави поступка 

јавне набавке наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана 

закључења уговора, односно од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.  

 

1.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативних референци 

предвиђених  чланом 82. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС.бр.124/2012''). 
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1.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки на адресу:  Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје Наручиоцу.  

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

радње Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати Републичку административну таксу са 

назнаком, односно бројем јавне набавке, на следећи рачун: 

Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016 

Прималац: Буџет Републике Србије; Износ: 40.000,00 динара.   

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања. 

У случају подношења захтева за заштиту права у току трајања рока за подношење понуда, 

долази до застоја рока за подношење понуда. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

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

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

најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Након доношења одлуке о додели уговора, захтев за заштиту права Понуђач може поднети у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

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. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

1.20. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 7 (седам), или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

1.21. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОПУЊАВАЊУ ПОНУДЕ  

Уколико Понуђач начини грешку у попуњавању понуде, дужан је да исту прецрта црвеном 

бојом оловке,тако да је грешка видљива и правилно попуни плавом бојом оловке, а место 

начињене грешке парафира и овери печатом.  

 

1.22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком 

због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Наручилац задржава право да одустане од избора понуђача уколико установи да ниједна 

понуда не одговара условима позива и конкурсне документације или да одустане од избора 

понуђача из неког другог оправданог разлога. 

 

 

 



2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

2.1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА 

ОБРАЗАЦА  

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености 

услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора, захтевати од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 

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

појединих доказа. Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити дужи од 5 

(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и 

потпише све обрасце из конкурсне документације. 

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена 

празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности 

попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 

 

2.2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Поступак се води на српском језику. 

 

2.3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ, УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази тражени конкурсном 

документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације 

и то: ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)   

 

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Подношење понуде са варијантама  није дозвољено  

 

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека 

рока за подношење понуда. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском 

износу, а не у процентима. 

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и 

достављено са ознаком на коверти ''Измена понуде'' или ''Допуна понуде''  или «Опозив 

понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ бр.  1/2015 за ''услуга набавка добара-намерница за исхрану 

ученика''. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење. 

 

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

понуди или као подизвођач. 

 

2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Понуду може поднети Понуђач који наступа са Подизвођачима. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

Подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 



Подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 

75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС.бр.124/2012''), а 

доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС.бр.124/2012'') за део набавке који ће извршити преко Подизвођача.  

  

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група Понуђача.  

Сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. 

до 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС.бр.124/2012''), као и додатне услове 

које испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС.бр.124/2012'') дужан је да испуни Понуђач из групе Понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати уговор; 

3) Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења; 

4) Понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког од Понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

 

3. ПРАВО УЧЕШЋА И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

Право учешћа имају сви заинтересовани Понуђачи (правна лица)  који испуњавају обавезне  и 

додатне услове за учешће  у поступку, у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

конкурсном документацијом: 

 

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 
1. Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

 
ДОКАЗИ:  

Ако је Понуђач правно лице доказ је: 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда  

Ако је Понуђач предузетник доказ је: 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  

Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 

Понуђача. 

Напомена: Овај доказ Понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији 

јавно доступни на интернет страници Агенције и cуда.  

  

2. Да Понуђач 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 



ДОКАЗИ: 

Ако је понуђач правно лице докази су: 

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

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

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

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

кривично дело преваре; 

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

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

организованог криминала; 

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

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

преваре (захтев за издавање овог уверења може се 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. 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Ове доказе Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају их сви чланови групе 

Понуђача. 

 

Ако је Понуђач предузетник или физичко лице доказ је: 

1) 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 заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може  

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 

Понуђача. 

 
3. Да Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. 

тачка 3. Закона) 
 

ДОКАЗИ:  

Ако је Понуђач правно лице доказ су: 

1) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврдa Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано 

да му је, као привредном друштву, изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања позива за подношење понуда. 

Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.  

Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 

Понуђача 

Ако је Понуђач предузетник доказ је: 

1) потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или 

потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је, као 

привредном субјекту, изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда. 

Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.  

Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 

Понуђача. 

Ако је Понуђач физичко лице доказ је: 

1) потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 



Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.  
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 

Понуђача. 

 

Напомена: Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати на снази 

ниједну меру забране обављања делатности (ни ону која је предмет јавне набавке, нити било 

коју другу делатност). 

 

4. Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (члан 75. став 1. тачка 4. Закона); 

 
ДОКАЗИ:  

Ако је Понуђач правно лице, предузетник или физичко лице доказ су уверења надлежних 

пореских органа: 

1) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе; 

2) уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода. 

Напомена: уколико се Понуђач налази у поступку приватизације као доказ доставља потврду 

Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. 

Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Ове доказе Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 

Понуђача. 

 

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

 Да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  

 
ДОКАЗ:  

1) Фотокопија Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Управе за 

ветерину да објекат испуњава ветеринарско санитарне услове или Извод из реристра одобрених 

објекара издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за 

ветерину или Потврда о упису објекта  у централни регистар Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде на основу чл. 15 Закона о безбедности хране. Уколико понуђач није 

истовремено и произвођач, дужан је да достави одговарајуће доказе и за произвођача. 

Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 

Понуђача. 

 

2. Да у моменту подношења понуде има важећи сертификат о примени система 

управљања безбедношћу хране у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске 

праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака (НАССР) сагласно одредбама 

Закона о безбедности хране  (Сл. гласник РС 41/09)  
ДОКАЗ:Фотокопија сертификата о примени система управљања безбедношћу хране у 

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

критичних контролних тачака (НАССР) 

Овај доказ достављају  Понуђачи који достављају понуду за партију 1. Пекарски производи 

Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 

Понуђача. 

 
3. Да у моменту подношења понуде поседује доказ о здравственој исправности 

намирница. Изјава Понуђача да предметна добра одговарају прописима о здравственој 

исправности , члан 31. Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/2009) и 

одговарајућим подзаконским актима. 



ДОКАЗ: Попуњени образац Изјаве (Образац бр.14) да предметна добра одговарају прописима о 

здравственој исправности намерница 

 

4. Да предметна добра која Понуђач нуди испуњавају услове у погледу траженог састава, 

нето количине, рока употребе, услова чувања, класе или категорије и слично 

 
ДОКАЗ:  

1) Декларације свих производа из партије за коју Понуђач конкурише  

Декларација производа треба да садржи следеће податке: назив под којим се намирница продаје 

и трговачко име уколико га намирница има, списак састојака, нето количину, рок употребе, 

услове чувања, назив произвођача, садржај алергена (уколико их има) и класу или категорију 

(уколико је намирница класирана или категорисана). Ако је производ из увоза декларација 

треба да садржи и: земљу порекла, земљу из које је храна увезена и назив увозника, а све у 

складу са одредбама Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница 

("Службени лист СЦГ", бр. 4/2004, 12/2004 и 48/2004) и Правилника о декларисању, означавању 

и рекламирању хране ("Службени  гласник РС", бр. 85/2013). 

 

2) Попуњени образац Изјаве (Образац бр. 15) да предметна добра која Понуђач нуди испуњавају 

услове у погледу траженог састава, нето количине, рока употребе, услова чувања, класе или 

категорије и слично. 

Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е (за производе које испоручује/у). 

 

5. Да Понуђач располаже довољним техничким капацитетом: 

- за све партије– минимум једно доставно возило  

 
ДОКАЗ:  

1) Копија важеће саобраћајне дозволе за доставно возило  

2) Попуњени образац Изјаве (Образац бр.16) да Понуђач располаже доставним возилом/има, 

 и да су иста наменска возила  за превоз добара која су предмет ове набавке  у складу са  

важећим стандардима. 

 У случају да у саобраћајној дозволи Понуђач није наведен као власник доставног возила 

потребно је доставити и доказ о правном основу коришћења доставног возила (нпр. уговор о 

купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу и сл. за наведено доставно возило); 

Доказ о располагању Понуђача довољним техничким капацитетом доставља сваки Понуђач, без 

обзира на начин на који наступа. 

Уколико Понуђач наступа са Подизвођачем/има, дужан је да сам испуни задати услов о 

довољном техничком  капацитету Понуђача. 

У случају подношења заједничке понуде, задати услов о довољном техничком капацитету сви 

чланови групе Понуђача испуњавају заједно. 

 

4. ДЕТАЉИ О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА 

4.1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ 
 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве Понуђача, дат 

је у ОБРАСЦУ 6.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1.до.4. Закона, 

дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. 
Закона, коју доставља у виду неоверене копије. 

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

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 



 Уколико  понуду подноси  група  Понуђача  , Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом. 

 Уколико  Понуђач  подноси  понуду  са  Подизвођачем  , Понуђач је дужан да достави 

Изјаву Подизвођача (Образац изјаве подизвођача,  дат је у ОБРАСЦУ 10), потписану   од  

стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда 

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

појединих доказа о испуњености услова. 

Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити дужи од 5 (пет)  дана,  не  

достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  тражених доказа, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

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

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

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке Понуђач доказује: 

 

1. Услов, да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, доказује:  

Достављањем копије важећег Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

– Управе за ветерину да објекат испуњава ветеринарско санитарне услове или Извода из 

реристра одобрених објекара издатог од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управе за ветерину или Потврде о упису објекта  у централни регистар 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу чл. 15 Закона о безбедности 

хране. Уколико понуђач није истовремено и произвођач, дужан је да достави одговарајуће 

доказе и за произвођача.  

 

2. Услов у погледу примене система управљања безбедношћу хране ''НАССР'' - у 

производњи  и промету, Понуђач доказује:  

Достављањем копије важећег сертификата о примени система управљања безбедношћу хране у 

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

критичних контролних тачака (НАССР) Уколико понуђач није истовремено и произвођач 

добара која нуди, дужан је да поред свог доказа о примени система „НАССР“, достави 

сертификат о примени система''НАССР'' свих произвођача чија добра нуди  

 

3. Услов у погледу здравствене исправности намирница, Понуђач доказује:  

Достављањем попуњеног Обрасца Изјаве потписаног од  стране овлашћеног лица  и овереног 

печатом, да предметна добра одговарају прописима о здравственој исправности (члан 31. Закона 

о безбедности хране) ''Сл. гласник РС бр. 41/2009'' и одговарајућим подзаконским актима. 

(Образац изјаве,  дат је у ОБРАСЦУ 14),  

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и 

 оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача. 

 

 4. Да предметна добра која Понуђач нуди испуњавају услове у погледу траженог састава, 

нето количине, рока употребе, услова чувања, класе или категорије и слично Понуђач 

доказује:  

Достављањем попуњеног Обрасца Изјаве потписаног од  стране овлашћеног лица  и овереног 

печатом, да предметна добра испуњавају услове у погледу траженог састава, нето количине, 

рока употребе, услова чувања, класе или категорије и слично (Образац изјаве,  дат је у 

ОБРАСЦУ 15),  



У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и 

 оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача. 

                                                                                                      

 

5. Да Понуђач располаже довољним техничким капацитетом – минимум једним 

доставним возилом Понуђач доказује: 

1) Достављањем копије важеће саобраћајне дозволе, ако је Понуђач власник доставног возила, 

2) Достављањем попуњеног Обрасца Изјаве потписаног од  стране овлашћеног лица  и овереног 

печатом, да располаже довољним техничким капацитетом – минимум једним доставним 

возилом (Образац изјаве,  дат је у ОБРАСЦУ 16),  

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и 

 оверавају сви Понуђачи из групе понуђача. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 Председник Комисије 

                                                                                                                _____________________ 

                                                                                                                     Секаљ Јожеф 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧ: 

 

Назив и адреса: ____________________________________________________________ 

                            ____________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

Факс: ___________________________________ 

Овлашћено лице за контакт: ____________________________________ 

 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

 ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' 

ул. ЈНА бр.  34  

26220 КОВИН 

 
 

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр. 6/2014, квалитетно 

пружамо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, 

поштујући све важеће прописе и стандарде и достављамо Вам следећу  

 

 

П О Н У Д У 

 

НАБАВКА ДОБАРА-НАМЕРНИЦА ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА  

 

на начин: 

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

  

 1. Понуду достављамо за партију _________________________________________________ 

 2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______) Подизвођача (уписати број  

     Подизвођача).                                                   Словима                                                                                                                                                                                                                                                         

 3.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом,програм    

     путовања и Опште услове путовања. 

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

     ( не краћи од 30 дана ).                          Словима 

   

Датум:    _______________            ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ________________________________________ 

                                                                 ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ________________________________________ 

                                                 M.П. 

 

 

НЕ ОТВАРАТИ ! 

 



                                                                                                                                  Образац бр. 2   

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим 

условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о 

испуњености обавезних услова: 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

ПРИЛОГ 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног 

суда, односно извод из одговарајућег регистра  

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 2. 1) Извод из казнене евиденције основног суда; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења 

(за организовани криминал) Вишег суда у Београду; 

3) Уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе МУП. 

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 3. Потврда Агенције за привредне регистре или 

потврда привредног и прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности   

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 4. 1)Уверење Пореске управе Министарства финансија 

и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе  

2)Уверење надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода  

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 5. Фотокопија Решења Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Управе за ветерину да 

објекат испуњава ветеринарско санитарне услове 

или Извод из реристра одобрених објекара издат од 

стране Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управе за ветерину или Потврда о 

упису објекта  у централни регистар Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде на 

основу чл. 15 Закона о безбедности хране. 

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 6. Фотокопија сертификата о примени система 

управљања безбедношћу хране у складу са 

принципима добре произвођачке и хигијенске 

праксе и анализе опасности и критичних 

контролних тачака (НАССР) 

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 7. Попуњени образац Изјаве (образац бр.14) да 

предметна добра одговарају прописима о 

здравственој исправности 

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 8. 1)Декларације свих производа из партије за коју 

Понуђач конкурише  

2)Попуњени образац Изјаве (образац бр.15) да 

предметна добра испуњавају услове у погледу 

траженог састава, нето количине, рока употребе, 

услова чувања, класе или категорије  

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 9. 1) копије важеће саобраћајне дозволе,  

2) Попуњени Образац Изјаве (образац бр.16), да 

располаже довољним техничким капацитетом – 

минимум једним доставним возилом  

 

ДА 

 

НЕ 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                        



                                                                                                                                     Образац бр. 3 

 

ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉАЊУ ОБРАЗАЦА: 

 

ОБРАЗАЦ БР. 1 Образац понуде   ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 2 Образац за оцену испуњености услова Понуђача и члана 

групе Понуђача   

ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 3 Образац о достављању образаца   

ОБРАЗАЦ БР. 4 Изјава о независној понуди    ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 5 Подаци о Понуђачу    ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 6 Изјава Понуђача о испуњавању услова ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 7 Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 8 Општи подаци о члану групе Понуђача ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 9  Изјава о ангажовању Подизвођача   ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 10 Изјава Подизвођача о исуњавању услова  ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 11 Општи подаци о Подизвођачу  ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 12 Образац за оцену испуњености услова Подизвођача  ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 13 Образац трошкова припреме понуде  ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 14 Образац изјаве да предметна добра одговарају прописима о 

здравственој исправности намерница 

ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 15 Образац изјаве да предметна добра испуњавају услове у 

погледу траженог састава, нето количине, рока употребе, 

услова чувања, класе или категорије и слично 

ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ  БР. 16 Образац изјаве да  располаже довољним техничким 

капацитетом – минимум једним доставним возилом 

ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 17 Понуда за партију 1 (хлебни производи, свежа пецива и 

колачи) 

ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 17/1 Образац структуре цене за партију 1 ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 18 Понуда за партију 2 (млечни производи) ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 18/1 Образац структуре цене за партију 2 ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 19 Понуда за партију 3 (конзервисано месо и месне 

прерађевине) 

ДА НЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 19/1 Образац структуре цене за партију 3 ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ  БР. 20 Понуда за партију 4 разни прехрамбени производи ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ  БР. 20/1 Образац структуре цене за партију 4 ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ  БР. 21 Понуда за партију 5 топли оброк за ученике у продуженом 

боравку 

ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ  БР. 21/1 Образац структуре цене за партију 5 ДА  НЕ 

ОБРАЗАЦ  БР. 22 Модел уговора ДА  НЕ 

 

 

 

 

Напомена: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П. 

 

 

 



Образац 4 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник 

понуђача  дајем следећу: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

ПОНУЂАЧ, _____________________________________, из _____________________, адреса 

________________________________ овом Изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне 

набавке бр. 6/2014- услуга набавка добара- намерница за исхрану  ученика партија ___________ 

________________________________ поднео независно, без договора са Понуђачима или 

другим заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 5 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

                                   1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

                                   2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

                                   3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

Пословно име или скраћени назив 

Понуђача 
 

Седиште и адреса Понуђача  

Одговорно лице (потписник 

уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног друштва 

и банка 
 

Матични број Понуђача  

Порески број привредног друштва 

– ПИБ 
 

 

 

 

Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

М.П. 

 

 

 
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 6 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1. До 4.  

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу,  као заступник Понуђача, дајем следећу 
 

 
 

И З Ј А В У 

 
Понуђач                                                                                              ____________________________ 

                                                        [навести  назив Понуђача]   

у  поступку  јавне  набавке  

___________________________________________________________________________ 

                                             [навести  предмет  јавне набавке] 

број ________ [навести редни број јавне набавкe], за Партију ____________________ 

                                                                                                        [навести  број Партије ] 

 испуњава  све услове  из  чл.  75. став 1. тачка 1. до 4.  Закона у поступку јавне набавке мале 

вредности,  односно  услове  дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван  за  

кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела против  животне  средине,  

кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

            Место:___ ___       Понуђач: 

        Датум:  _      ___________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Напомена:   Уколико   понуду   подноси   група   Понуђача   Изјава  мора  бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом. 

 

 

 



                                                                                                                                       Образац 7 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 

ПОНУДУ 

Број понуде: _______________ Број партије:_______________ 

 

 

Изјављујемо да наступамо као група Понуђача у поступку набавке бр. 6/2014 –  

''услуга набавка добара-намерница за исхрану  ученика'' _________________________  

Овлашћујемо члана групе _____________________________________________________ 

да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. 

ПУН НАЗИВ  И 

СЕДИШТЕ 

(АДРЕСА) 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ДЕО НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 

ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 

ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентулно) 

ПОТПИС  

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И 

ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени 

члан: 
  

Потпис одговорног лица: 

 М.П. 

Члан групе:   
Потпис одговорног лица: 

 М.П. 

Члан групе:   
Потпис одговорног лица: 

М.П. 

 

Датум: __________________ 

 

 

Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде. 

 

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе Понуђача –

директори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 8 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

  

 

Пословно име или скраћени назив 

члана групе Понуђача 
 

Седиште и адреса члана групе 

Понуђача 
 

Одговорно лице члана групе-

директор 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног друштва 

и банка 
 

Матични број понуђача  

Порески број привредног друштва 

– ПИБ 
 

 

 

Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе Понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе Понуђача или овлашћено 

лице члана групе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обраразац 9 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

НАЗИВ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

УСЛУГА  

КОЈУ ИЗВОДИ 

 

УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П. 

 

 

Напомена: максимално учешће Подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  Подизвођаче  уколико  Понуђач 

наступа са Подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице Подизвођача. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 10 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач                                                        

                                                        [навести  назив Подизвођача]   

у  поступку  јавне  набавке  

___________________________________________________________________________ 

                                             [навести  предмет  јавне набавке] 

број ________ [навести редни број јавне набавкe], за Партију ____________________ 

                                                                                                        [навести  број Партије ] 

 испуњава  све услове  из  чл.  75. став 1. тачка 1. до 4.  Закона у поступку јавне набавке 

мале вредности,  односно  услове  дефинисане  конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела против  

животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 

има седиште на њеној територији). 
 

 
 

Место:_                                  М.П.                                 ____________________ 

Датум:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уколико   Понуђач  подноси   понуду са Подизвођачем  ,  Изјава  мора  бити 

потписана од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом. 
 

 

 

 

 

 



Образац 11 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Пословно име или скраћени назив 

Подизвођача 

 

Наслов и седиште Подизвођача 
 

 

Одговорна особа-директор 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

E-mail 

 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број Подизвођача – ПИБ 
 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

М.П. 

 

 

 
Образац копирати у потребном броју примерака за Подизвођаче уколико Понуђач 
наступа са Подизвођачима. 
Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  Понуђача   или   овлашћено   лице 

Подизвођача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образац 12 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати 

смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и 

обрасце) о испуњености обавезних услова: 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

Бр. Прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда  
ДА НЕ 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно уверења 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова  

ДА НЕ 

ПРИЛОГ БР. 3 

Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности или 

потврда Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања делатности  

ДА НЕ 

ПРИЛОГ БР. 4 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и 

уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу 

обавеза по основу изворних локалних јавних прихода  

ДА НЕ 

ПРИЛОГ БР. 5. 

Фотокопија Решења Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Управе за ветерину да 

објекат испуњава ветеринарско санитарне услове или 

Извод из реристра одобрених објекара издат од стране 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управе за ветерину или Потврда о 

упису објекта  у централни регистар Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу чл. 

15 Закона о безбедности хране. 

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 6. 

Фотокопија сертификата о примени система 

управљања безбедношћу хране у складу са принципима 

добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе 

опасности и критичних контролних тачака (НАССР) 

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 7. 
Попуњени образац Изјаве (образац бр.14) да предметна 

добра одговарају прописима о здравственој исправности 

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 8. 

1)Декларације свих производа из партије за коју 

Понуђач конкурише  

2)Попуњени образац Изјаве (образац бр.15) да 

предметна добра испуњавају услове у погледу траженог 

састава, нето количине, рока употребе, услова чувања, 

класе или категорије  

 

ДА 

 

НЕ 

ПРИЛОГ 9. 

1) копије важеће саобраћајне дозволе,  

2) Попуњени Образац Изјаве (образац бр.16), да 

располаже довољним техничким капацитетом – 

минимум једним доставним возилом  

 

ДА 

 

НЕ 

 

(ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА). 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

М.П. 



                                                                                                                                       Образац 13 
 
 
ПОНУЂАЧ:  

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ  6/2014 

 

 

Врста трошка 

 

Вредност 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Укупно без ПДВ-а:  

 

ПДВ :  

 

Укупно са ПДВ-ом:  

 

 

Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде. 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образац 14 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПРЕДМЕТНА ДОБРА ОДГОВАРАЈУ ПРОПИСИМА 

О ЗДРАВСТВЕНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ НАМЕРНИЦА 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 
 

 
 

И З Ј А В У 

 
Понуђач                                                                                              ____________________________ 

                                                        [навести  назив Понуђача]   

у  поступку  јавне  набавке  

___________________________________________________________________________ 

                                             [навести  предмет  јавне набавке] 

број ________ [навести редни број јавне набавкe], за Партију ____________________ 

                                                                                                        [навести  број Партије ] 

 потврђује да предметна добра/ намернице одговају прописима о здравственој исправности 

намерница, у складу са чланом 31. Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/2009) 

и одговарајућим подзаконским актима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 

 

 

 

 

М.П. 

 
 
 
 
    У  случају да Понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава 

примерак овог обрасца; 

   У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и 

оверавају сви понуђачи из  групе Понуђача.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Образац  15 
 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПРЕДМЕТНА ДОБРА ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ 

ТРАЖЕНОГ САСТАВА, НЕТО КОЛИЧИНЕ, РОКА УПОТРЕБЕ, УСЛОВА 

ЧУВАЊА, КЛАСЕ, КАТЕГОРИЈЕ 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 
 

 
 

И З Ј А В У 

 
Понуђач                                                                                              ____________________________ 

                                                        [навести  назив Понуђача]   

у  поступку  јавне  набавке  

___________________________________________________________________________ 

                                             [навести  предмет  јавне набавке] 

број ________ [навести редни број јавне набавкe], за Партију ____________________ 

                                                                                                        [навести  број Партије ] 

 потврђује да предметна добра/ намернице  испуњавају услове у погледу траженог састава, 

нето количине, рока употребе, услова чувања, класе или категорије и слично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

    У  случају да Понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава 

примерак овог обрасца; 

   У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и 

оверавају сви понуђачи из  групе Понуђача.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Образац  16 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ 

КАПАЦИТЕТОМ- МИНИМУМ ЈЕДНИМ ДОСТАВНИМ ВОЗИЛОМ 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 
 

 
 

И З Ј А В У 

 
Понуђач                                                                                              ____________________________ 

                                                        [навести  назив Понуђача]   

у  поступку  јавне  набавке  

___________________________________________________________________________ 

                                             [навести  предмет  јавне набавке] 

број ________ [навести редни број јавне набавкe], за Партију ____________________ 

                                                                                                        [навести  број Партије ] 

 потврђује да располаже довољним техничким капацитетом, доставним возилом/има, 

 рег. ознаке ________________________________ и да су иста наменска возила  за превоз 

добара која су предмет ове набавке  у складу са  важећим стандардима. 

 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

    У  случају да Понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава 

примерак овог обрасца; 

   У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и 

оверавају сви понуђачи из  групе Понуђача.  

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                Образац 17 

 

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 

  ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ 
 

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

Словима:  

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

Словима:  

 
1. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број 

подизвођача).                                                         словима    

Редни 

број 

Назив и седиште подизвођача Предмет услуге подизвођача 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продавац прихвата да је потрошња добара у јулу и августу значајно смањена, у   

    односу на остале месеце у години.  

2.Рок и начин плаћања ________________________________________________. 

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

( не краћи од 30 дана ) и словима (________________________________________________) 

 

 

 

 

Датум:    _______________                  

                                                                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ____________________________________                           

                                                  (М.П.)           ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                

                  ____________________________________ 

                    



                                                                                                                        Образац бр. 17/1

  

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

  ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ 

 

 

РБ            ВРСТА РОБЕ ЈЕДИНИЦА       

     МЕРЕ 

ОЧЕКИВАНЕ 

КОЛИЧИНЕ 

ЦЕНА  

ЈЕДИНИЦЕ 

ПРОИЗВОДА 

ЦЕНА  

са  ПДВ-ом 

ЦЕНА  

са  ПДВ-ом 

 

 

1. ХЛЕБ БЕЛИ 600 gr. 1144 векни    

2. ЛЕПИЊЕ 100 gr. 2840 комада    

3. СЕНДВИЧ ВЕКНЕ 120 gr. 4740 комада    

4. БУРЕК СА СИРОМ 1/4 4420 комада    

5. ПИЦА парче 1420 комада    

6. ПИЦА ПИРОШКА 150 gr. 1420 комада    

7. МИЊОН ПИЦА 150 gr. 1420 комада    

8. ПАНЦЕРОТА 150 gr. 1140 комада    

9. КИФЛА 100 gr. 3800 комада    

10. ЂЕВРЕК 100 gr. 3800 комада    

11. ПЛЕТЕНИЦА 100 gr. 3800 комада    

12.  ШТАПИЋ СА СУСАМОМ 100 gr. 1420 комада    

13. ИНТЕГРАЛНИ ТРОУГАО 100 gr. 1420 комада    

14. БАВАРСКО ПЕЦИВО 100 gr. 1140 комада    

15. ЈОГУРТ КИФЛА 100 gr. 570 комада    

16. КУКУРУЗНА ПИТА  150 gr. 720 комада    

17. ЦАРСКА ПИТА 100 gr. 2280 комада    

18. МАШНИЦА СА МАКОМ 150 gr. 1700 комада    

19. КРОАСАН СА ЏЕМОМ  150 gr. 2540 комада    

20. ПИТА/ РОЛНИЦА СА 

ВИШЊАМА 

100 gr. 2280 комада    

21. АМЕРИЧКА ПИТА 150 gr. 2040 комада    

 

 

Датум:      (М.П.)               Потпис овлашћеног лица:     

                                                                                             ___________________________          
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Образац бр. 18  

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2  

 МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 

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

Словима:  

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

Словима:  

 
1. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број 

подизвођача).                                                         словима    

Редни 

број 

Назив и седиште подизвођача Предмет услуге подизвођача 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продавац прихвата да је потрошња добара у јулу и августу значајно смањена, у   

    односу на остале месеце у години.  

2.Рок и начин плаћања ________________________________________________. 

3. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања 

понуда( не краћи од 30 дана ) и словима 

(________________________________________________) 

У понуђене јединичне цене су укључени сви пратећи трошкови понуде (превоз, 

испорука и др.). 

 

   

Датум:    _______________                  

                                                                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ____________________________________                           

                                                   (М.П.)           ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                

                  ____________________________________ 
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 Образац бр. 18/1 

 

  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 

МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ            

 
Р Б            ВРСТА РОБЕ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОЧЕКИВАНЕ 

КОЛИЧИНЕ 

ЦЕНА  

ЈЕДИНИЦЕ 

ПРОИЗВОДА 

ЦЕНА  

без  ПДВ-а 

ЦЕНА  

са  ПДВ-ом 

 

 
ЦЕНА  

са  ПДВ-ом 

1. ЧОКОЛАДНО  

МЛЕКО 

(1% мм) 

250 ml. (тетрапак) 5780 комада     

2. ЈОГУРТ 

(2,8% мм) 

180 ml. 

(пластична чаша) 

1700 комада     

3. СИРНИ НАМАЗ 

Крем сир пуномасни, мин.  

(45% м.м) 

Крем сир –кајмак 

пуномасни, мин. 70% м.м.  

250 gr. (фабричко 

паковање) 

75 kg.     

4. МАРГАРИН 

(биљна уља и масти 80%) 

 30 kg     

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Датум:      (М.П.)               Потпис овлашћеног лица:      

                                                                                              __________________________         
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 Образац бр. 19 

  

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3  

 МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

 

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

Словима:  

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

Словима:  

 
1. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број 

подизвођача).                                                         словима    

Редни 

број 

Назив и седиште подизвођача Предмет услуге подизвођача 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продавац прихвата да је потрошња добара у јулу и августу значајно смањена, у   

    односу на остале месеце у години.  

2.Рок и начин плаћања ________________________________________________. 

3. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања 

понуда( не краћи од 30 дана ) и словима 

(________________________________________________) 

   

Датум:    _______________                  

                                                                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ____________________________________                           

                                                  (М.П.)            ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                

                  ____________________________________ 
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Образац  19/1 

 

  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 

МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

 
Р Б            ВРСТА РОБЕ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОЧЕКИВАНЕ 

КОЛИЧИНЕ 

ЦЕНА  

ЈЕДИНИЦЕ 

ПРОИЗВОДА 

ЦЕНА  

без  ПДВ-а 

ЦЕНА  

са  ПДВ-ом 

 

 
ЦЕНА  

са  ПДВ-ом 

1. ВИРШЛА 

(свињско, или говође 

месо, протеини мин.10%) 

250 gr.  

(вакум паковање) 

4420 комада     

2. САЛАМА, 

(ШУНКАРИЦА,    

ТОСТ ПИЦА) 

1 kg. 

(саламура, 

фабричко 

паковање) 

135 kg.     

3. ПАШТЕТА  

ЈЕТРЕНА 

(свињско месо, џигерица 

мин. 10%) 

150 gr.  

(конзерва) 

120 kg.     

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:      (М.П.)               Потпис овлашћеног лица:        

                                                                                              ____________________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

38 

 

Образац бр. 20 

  

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4  

 РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

 

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

Словима:  

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

Словима:  

 

1. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број 

подизвођача).                                                         словима    

Редни 

број 

Назив и седиште подизвођача Предмет услуге подизвођача 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продавац прихвата да је потрошња добара у јулу и августу значајно смањена, у   

    односу на остале месеце у години.  

2.Рок и начин плаћања ________________________________________________. 

3. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања 

понуда( не краћи од 30 дана ) и словима 

(________________________________________________) 

   

Датум:    _______________                  

                                                                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ____________________________________                           

                                           (М.П.)               ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                

                  ____________________________________ 
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                                        Образац  20/1 

 

  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 4 

РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

 
Р Б            ВРСТА РОБЕ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОЧЕКИВАНЕ 

КОЛИЧИНЕ 

ЦЕНА  

ЈЕДИНИЦЕ 

ПРОИЗВОДА 

ЦЕНА  

без  ПДВ-а 

ЦЕНА  

са ПДВ-ом 
 

 

 
ЦЕНА  

са  ПДВ-ом 

1. ЕУРОКРЕМ 1 kg. 

(пластична 

кантица) 

165 kg.     

2. МАРМЕЛАДА  

(МЕШАНО ВЕЋЕ) 

(воћна каша мин.45%) 

1 kg. 

(пластична 

кантица) 

45 kg.     

3. КЕЧАП 

(суве материје мин 20%) 

1 kg. 

(пластична флаша) 

80 kg.     

4. СЕНФ 1 kg. 

(пластична 

кантица) 

10 kg.    

5. СОКОВИ ВОЋНИ 

(бистри или густи) 

2 dl   

(тетрапак са 

цевчицом) 

7480 комада    

6.  ЈАБУКЕ  

 I класа 

1 kg. 1360 комада    

7. БАНАНЕ  

I класа 

1 kg. 3060 комада    

8. МАНДАРИНЕ 

 I класа 

1 kg. 1360 комада    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:      (М.П.)               Потпис овлашћеног лица:     

                                                                                             __________________________          
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Образац бр. 21 

  

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5  

 ТОПЛИ ОБРОК ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 

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

Словима:  

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

Словима:  

 
1. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број 

подизвођача).                                                         словима    

Редни 

број 

Назив и седиште подизвођача Предмет услуге подизвођача 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продавац прихвата да је потрошња добара у јулу и августу значајно смањена, у   

    односу на остале месеце у години.  

2.Рок и начин плаћања ________________________________________________. 

3. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања 

понуда( не краћи од 30 дана ) и словима 

(________________________________________________) 

   

Датум:    _______________                  

                                                                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ____________________________________                           

                                           (М.П.)               ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                

                  ____________________________________ 
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                                        Образац  21/1 

  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 5 

ТОПЛИ ОБРОК ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 

  
Р Б САДРЖАЈ ТОПЛОГ 

ОБРОКА 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОЧЕКИВАНЕ 

КОЛИЧИНЕ 

ЦЕНА 

ОБРОКА 

ЦЕНА 

без 

ПДВ-а 

ЦЕНА 

са  

ПДВ-ом 

1. 1. БЕЧКА ШНИЦЛА 

    И ПИРЕ     

   КРОМПИР 

Главно јело са прилогом- 

мин250gr. 

месо свињско- мин.120 gr. 

320 порција    

2. САЛАТА 

 

купус/краставац/парадаз 150 gr. 

3. ЛЕПИЊИЦА 120 gr. 

2. 1. ПЉЕСКАВИЦА  

    И ПОМФРИТ 

Главно јело са прилогом- 

мин250gr. 

месо млевено мешано- мин120 gr. 

320 порција    

2. САЛАТА 

 

купус/краставац/парадаз 150 gr. 

3. ЛЕПИЊИЦА 120 gr. 

3. 1.ЧОРБАСТ ПАСУЉ     

    СА РЕБРИМА 

Главно јело-мин 250gr. 

 месо суво -мин100 gr. 

320 порција    

2. САЛАТА 

 

купус/краставац/парадаз 150 gr. 

3. ЛЕПИЊИЦА 120 gr. 

4. 1.ЋУФТЕ СА  

    ПИРЕОМ У     

    ПАРАДЈЗ   

    СОСУ 

Главно јело са прилогом–мин 

300gr. 

 месо млевено мешано-мин 100 gr. 

320 порција    

2. ЛЕПИЊИЦА 120 gr. 

5. 1. ГРАШАК СА  

    МЕСОМ 

Главно јело-мин300gr. 

 месо пилетина мин.100 gr. 

320 порција    

2. ЛЕПИЊИЦА 120 gr. 

6. 1. КРОМПИР  

    ПАПРИКАШ  

    СА МЕСОМ 

Главно јело-мин 250gr. 

 месо свињско -мин.100 gr. 

320 порција    

2. САЛАТА 

3. ЛЕПИЊИЦА 

купус/краставац/парадаз 150 gr. 

120 gr. 

7. 

 

1.ШПАГЕТЕ СА 

МЛЕВЕНИМ 

МЕСОМ 

 

Главно јело-мин 250gr. 

месо млевено мешано-мин.100 gr. 

 

320 порција 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:      (М.П.)               Потпис овлашћеног лица:     

                                                                                             __________________________        
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Образац 22 

ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА 

 

 

Закључен дана _________.год.у Ковину између: 

 

 

1. ______________, из ________________________________________________ 

кога заступа, _______________________________( као ПРОДАВЦА са једне 

стране) 

и 

2. ОШ '' ЂУРА ЈАКШИЋ'' из Ковина, ул. Јна бр.34, коју заступа вршилац 

дужности директора Школе трифуновић Будимир, ( као КУПЦА са друге 

стране). 

 

 

I Предмет уговора 

 

Члан 1 

Овим уговором потписнице уређују међусобне односе везане за продају и 

испоруку _________________________________________________________________ 

производа, чија је врста  сагласно утврђена од обе уговорне  стране, према 

спецификацији, која је саставни део уговора, а  за потребе исхране ученика – школске 

кухиње, на основу Одлуке о избору понуђача, по спроведеном поступку јавне набавке 

мале вредности, број ________  од__________ .2015.год.  

 

II Цена, начин плаћања 

 

Члан 2 

Уговорне стране су се споразумеле да цена робе, која је предмет овога уговора, 

буду цене за поједине врсте производа из ценовника Продавца, а да квалитетом 

одговарају стандарду,  хигијенској и санитарној исправности. 

Продавац задржава право на корекцију цена у случају промене цена на 

тржишту. 

Купац је обавезан да наручену робу плати у року од _______ дана од дана 

испоруке, на рачун продавца број _____________________________ код банке 

__________________. 

 

III Обавезе уговорних страна 

 

Члан 3 

Продавац се обавезује да: 

- ценовник  доставља Купцу, најкасније до 20 – ог у месецу, за наредни 

месец,   

- Купцу испоручује робу која има видно обележене декларације са роком 

трајања, односно употребе производа, 

- Купца снабдева редовно и у нарученим количина 

Купац се обавезује да : 

 -   омогући Продавцу  несметан приступ месту испоруке робе, 
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 -   најкасније до 25 – ог у месецу састави јеловник за наредни месец, 

 -   Продавцу најкасније до 28 – ог у месецу за наредни месец достави 

     спецификацију  и количину робе. 

 

IV Квалитет 

 

Члан 4 

             Добра морају бити I квалитета, који је прописан нормама садржаним у: 

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

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

супстанција, хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити 

у намирницама („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 и 25/12), 

-Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим 

захтевима за адитиве и њихове мешавине („Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 

16/05) и Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.63/13); 

-Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“, 

бр. 4/04,12/04 и 48/04) и Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању 

хране  ("Сл. гласник РС ", бр. 85/2013); 

-Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште 

употребе који се могу стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 

50/89 и 18/91), 

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

производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10), 

-Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо 

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

-Правилнику о квалитету млека и производа ("Службени лист СРЈ", бр. 26/02, 

"Службени лист СЦГ", бр. 56/03, 4/04 и 5/04, "Службени гласник РС", бр. 21/09), 

-Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура (''Сл.гласник РС'',  

бр. 33/2010, 69/2010 и 43/2013), 

-Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту 

биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се 

утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (''Сл. 

гласник РС'', бр. 25/2010 и 28/2011). 

 

 

V Амбалажа и начин паковања 

 

Члан 5 

          Добра морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи,  

одговарајућој амбалажи за транспорт куваних оброка,  при чему транспортна 

паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, 

расипања, квара и других промена. 

          Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за  паковање производа 

из Члана 1. Уговора. 

          На кутијама је обавезна декларација на српском језику која је у складу са 

Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране (''Службени гласник 

РС'', бр, 85/13).Амбалажа је неповратна. 
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VI Рок испоруке и начин отпреме робе 

 

Члан 6 

Уговорне стране су се сагласиле, да се спецификација, количина и рок испоруке 

робе утврђује месечно за наредни месец динамичким термин планом. 

Продавац се обавезује да за потребе школе, у радне дане, у време које одреди 

Купац, по требовању испоручује дневну  количину пекарских производа за исхрану 

ученика. 

Продавац робу допрема својим возилом и врши истовар робе. 

 

Члан 7 

Продавац је у обавези да испоручи робу, у свему према усвојеној понуди 

Продавца која чини саставни део уговора. 

Изузетно, ако Продавац због поремећаја на тржишту није у могућности да 

испоручује робу од стране произвођача наведеног у понуди из става 1. овог члана, у 

обавези је да купца о томе писмено обавести у року од 15 дана пре испоруке, са 

предлогом замене робе и исправом произвођача да предметна роба на основу 

лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности и 

декларацијом. 

Купац задржава право да једнострано раскине уговор уколико не прихвати 

предложену замену, а на штету Продавца.Купац се обавезује да о својој одлуци по 

захтеву Продавца из става 2. овог члана, писмено обавести Продавца у року од 8 дана 

од дана пријема истог. 

            Уз захтев за промену произвођача, продавац је дужан да достави за новог 

произвођача комплетну документацију која је тражена Конкурсном документацијом 

за ову јавну набавку. Због промене произвођача, продавац не може тражити 

промену уговорене јединичне цене. 

 

 

VII Утврђивање квалитета робе 

 

Члан 8 

Купац је дужан да прегледа и утврди квалитет робе чим роба стигне код њега. 

Уколико Купац утврди да роба има видљиве недостатке, дужан је да о томе 

обавести Продавца приликом преузимања робе и  да позове Продавца да робу врати. 

Уколико роба има скривене недостатке, Купац је дужан да Продавца о томе 

обавести, одмах пошто уочи скривене недостатке, да прецизира природу недостатака и 

да позове Продавца да  робу врати. 

 

 

Члан 9 

 Продавац је дужан да одмах по преузимању рекламиране робе у разумном року 

изврши додатну или потпуно нову испоруку робе без недостатака, или да уз сагласност 

Купца изврши замену робе. 

Поред замене производа уколико Купац  поднесе захтев за накнаду евентуалне 

штете, вредност и начин накнаде штете уговорне стране утврђују споразумно. 
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VIII Ослобођење од одговорности 

 

Члан 10 

Околности независне од воља уговорних страна које ни пажљива страна не би 

могла избећи нити отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви 

који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају 

његово потпуно или делимично извршење (елементарне непогоде, ратови, мере 

надлежних органа). 

Уговорна страна која се позива на једну од околности наведених у предходном 

ставу овога члана дужна је да одмах обавести другу страну о њеном настанку и 

престанку, као и да исту документује одговарајућим документима. 

 

 

Члан 11 

Наступ околности из предходног члана продужиће рок за извршење обавеза из 

овога уговора за време које по свом трајању, одговара времену трајања околности. 

Ако се трајање околности више силе продужи два месеца преко уговореног рока 

свака од уговорних страна има право да раскине уговор без обавезе плаћања накнаде 

штете другој уговорној страни 

 

 

IX Рок важења, ступање на снагу и раскид уговора 

 

Члан 12 

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обеју 

уговорних страна. 

Овај уговор закључује се на одређено време, почев од 01.03.2015.год. до 

01.03.2016.год. 

  Свака од уговорних страна може раскинути уговор пре истека рока, уз отказни 

рок од 30 (тридесет) дана. 

 Уговорне стране су сагласно утврдиле да разлози за раскид уговора могу бити 

испорука робе која по квалитету не одговара сагласно утврђеној спецификацији из чл, 

1., овога уговора, недовољно и нередовно снабдевање и наручивање робе, ценовник 

Продавца који Купац не може да усгласи са ценом ђачке ужине према утврђеном 

јеловнику и др. 

  

X Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 13 

Уговорне стране су сагласне да се за све што није предвиђено овим уговором 

важе одредбе Закона о облигационим односима и Опште узансе  за промет робом. 

 

Члан 14 

Уговор се може мењати и допуњавати Анексима и обавезиваће уговорне стране 

само ако су сачињене у писаном облику, оверене и потписане од обе уговорне стране. 

Права и обавезе утврђене овим уговором не могу се преносити на трећа лица, 

без предходне сагласности уговорних страна. 
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Члан 15 

Уговорне стране су сагласне да се при реализацији овога посла понашају у 

складу са потписаним уговором, као и да све евентуалне неспоразуме који проистакну 

из овог уговора решавају споразумно, а уколико споразум не постигну, уговара се 

надлежност Привредног суда у Панчеву. 

 

Члан 16 

Уговор је сачуњен у 6 (шест) истоветних примерака, од колих се по 3 (три) 

примерка налазе код обе уговорне стране. 

 

 

                  ПРОДАВАЦ                                                                              КУПАЦ 

                                                                                                             ОШ'' Ђура Јакшић'' 

                                                                                                                     В Д Директор 

_________________________                                                 _________________________ 

                                                                                                      Трифуновић Будимир                                                                               

 

 

                                                                                

 


