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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (''Сл. гласник РС'', бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке ЈН 1/2018, број 39 oд 05. 02. 2018. и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку ЈН 1/2018, број 40 од 05. 02. 2018. припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – храна, пиће и сродни производи  

ЈН бр. 1/2018  

 

 

Конкурсна документација садржи: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Предшколска установа ''Ласта'' 

Адреса: Капетан Мишина бб, 12223 Голубац 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број 1/2018 су добра – Намирнице за припремање хране, пиће и 

прехрамбени производи. 

 

 

4. Циљ поступка 

 

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

 

 

5. Контакт (лице или служба)  
 

Лице (или служба) за контакт: Јасмина Стојановић 

Е - mail адреса: lastagol@gmail.com 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
 

 

 

 

Предмет јавне набавке бр. 1/2018 су добра – Храна, пиће и сродни производи. Ознака 

из општег речника набавке: 15000000- Храна, пиће и сродни производи 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

Спецификација 

 

Редни 

број 

Назив артикла Јединица 

мере 

Укупне планиране количине 

1 2 3 4 

1.  Свињско месо у комаду без костију Кг 170 

2.  Свињска маст Кг 10 

3.  Јунеће месо у комаду без костију Кг 30 

4.  Јунеће  коске Кг 170 

5.  Јунеће месо са коском (крменадла) Кг 5 

6.  Сува сланина Кг 10 

7.  Пилеће месо свеже или смрзнуто 

цело пиле 

Кг  350 

8.  Пилећа џигерица Кг 20 

9.  Свињска џигерица Кг 20 

10.  Пилеће бело месо Кг 10 

11.  Пилећа прса сува Кг 25 

12.  Млеко пастеризовано са мин. 2,8% млечне 

масти, паковање 1/1 

Лит  1100 

13.  Кисела павлака мин 20 % мл.масти, чаша Ком 60 

14.  Јогурт 2,8% мм. 1/1 Лит 600 

15.  Качкаваљ-сир 1/1  Кг 20 

16.  Маслац 0,125 Кг 35 

17.  Крављи сир кришке Кг  90 

18.  Туњевина 175гр, комади, отварање на 

потез 

Ком  100 

19.  Ослић ''Хек''замрзнути  Кг  50 

20.  Брашно спелта 1/1 Кг  10 

21.  Брашно пшенично Т 400  1/1 Кг 200 

22.  Хлеб интегрални 0,300 Ком  2100 

23.  Хлеб полубели 0,500 Ком  100 

24.  Принач бели дуго зрно I класа 

1/1 

Кг  34 

25.  Коре за гибаницу паковање 

 0,500 

Ком 80 

26.  Квасац свеж коцка 40 гр Ком 160 

27.  Конзумна јаја ` А`  

класа 

Ком  2200 

28.  Шаргарепа  Кг 30 

29.  Црни лук Кг 70 
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30.  Пашканат Кг 10 

31.  Першун Кг 10 

32.  Бели лук Кг 2 

33.  Пасуљ  Кг 100 

34.  Целер  Кг 10 

35.  Свеж купус Кг 600 

36.  Кромпир стари Кг 400 

37.  Кромпир млад Кг 180 

38.  Празилук Кг 20 

39.  Спанаћ замрзнути  0,400 Кг 16 

40.  Спанаћ свеж Кг  12 

41.  Цвекла пастеризована у тегли 0,660 Ком   60 

42.  Кисели краставчићи тегла 0,680 Ком 20 

43.  Краставац свеж Кг  120 

44.  Парадајз  Кг 120 

45.  Смрзнута боранија кеса 1/1 Кг 70 

46.  Карфиол  Кг 34 

47.  Броколи Кг  5 

48.  Тиквице  Кг 20 

49.  Кукуруз шећерац-смрзнути 0,450 Ком  40 

50.  Смрзнути грашак  кеса 1/1 Кг 70 

51.  Паприка  Кг 60 

52.  Шампињони  Кг 3 

53.  Јабука  Кг 280 

54.  Банане  Кг 200 

55.  Поморанџе Кг 20 

56.  Мандарине Кг 100 

57.  Трешње Кг 30 

58.  Крушке Кг  40 

59.  Јагоде  Кг 30 

60.  Лубенице  Кг 100 

61.  Грожђе  Кг 120 

62.  Лимун  Кг 60 

63.  Брескве  Кг 80 

64.  Зелена салата Ком  40 

65.  Ванилин шећер, кесица Ком  40 

66.  Оригано, кесица  Ком  10 

67.  Сок јабука-2л, бистри у тетрапаку, воћни 

садржај мин 50%, без додатка конзерванса, 

вештачких боја и арома 

Лит  200 

68.  Сок бресква-2л, бистри у тетрапаку, воћни 

садржај мин 50%, без додатка конзерванса, 

вештачких боја и арома 

Лит 200 

69.  Сок наранџа-2л, бистри у тетрапаку, воћни 

садржај мин 50%, без додатка конзерванса, 

вештачких боја и арома 

Лит 200 

70.  Сок микс-2л, бистри у тетрапаку, воћни Лит 200 
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садржај мин 50%, без додатка конзерванса, 

вештачких боја и арома 

71.  Kувани пасирани 

 парадајз 0,500 

Лит 20 

72.  Вода – минерална Лит  50 

73.  Кекс ''Плазма'' 0,600 Кг 10 

74.  Кекс млечни са путером Кг  50 

75.  Кекс интегрални  

''Крцко'' или  

еквивалент 3/1 

Кг 60 

76.  Пшенични гриз  1/1 Кг 34 

77.  Сојине љуспице кутија 150 гр Ком 20 

78.  Зачин од мешаног сушеног поврћа, без 

адитива  1/1 

Кг 25 

79.  Сусам, кесица 0,100 Ком  24 

80.  Уље сунцокрет 1/1 Лит 200 

81.  Маслиново уље, девичанско хладно цеђено 

1/1 

Лит  12 

82.  Црна чоколада, минимум 

70% какао  0,100 

Кг 2 

83.  Цимет кесица Ком 10 

84.  Чај од нане у  

филтер врећицама, паковање  

Ком  50 

85.  Чај воћни у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10 

86.  Чај од шипка у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10 

87.  Чај од камилице у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10 

88.  Чај од хибискуса у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10 

89.  Чај дечји у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10 

90.  Шећер у праху 

 0,500 

Кг 8 

91.  Шећер кристал 1/1 Кг 160 

92.  Шлаг пена кесица Кг 5 

93.  Јабуково сирће  1/1 Лит 10 

94.  Алева паприка 0,200 Кг    3 

95.  Бибер млевени кесица 10 гр Ком 10 

96.  Бибер у зрну  кес. 5гр Ком 10 

97.  Какао инстант ''Несквик'' или еквивалент 

0,800 

Кг  5 

98.  Какао прах 0,100 Кг  1 

99.  Ловоров лист кесица Ком  10 

100.  Макароне са јајима 0,400 Ком  125 
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101.  Мешана мармелада  

3/1 

Кг 36 

102.  Еурокрем 3/1 Кг 27 

103.  Мед багрем 1/1 Кг  15 

104.  Прашак за пециво кесица Ком  40 

105.  Пудинг ванила  

кесица 

Ком  200 

106.  Пудинг чоколада 

кесица 

Ком  200 

107.  Резанац за супу 0,500 Ком 64 

108.  Ситна морска со 1/1  Кг  40 

109.  Суво грожђе 0,200 Ком  5 

110.  Ораси  Кг  3 

111.  Кокос 0,100 Ком 10 

112.  Сочиво 0,500 Кг  10 

113.  Кукурузни гриз 0,250  Ком  128 

114.  Кукурузно   

брашно 1/1 

Кг  12 

 

Понуђач је у обавези да понуди сва тражена добра у понуди. Сва понуђена добра 

морају бити најбољег квалитета (прва класа). 

Спецификација представља оквирне потребе (количине) наручиоца за целу годину, а 

детаљан опис дат је у Обрасцима структуре цене са упутством како да се попуни. 

Место испоруке добара: франко наручилац. Испорука добара је сукцесивна, дневна и 

недељна, према потребама наручиоца, од дана склапања уговора у наредних годину 

дана, а на основу наруџбине непосредним путем, телефоном или писмено путем e-

mailom  најмање два дана унапред. Хлеб се доставља свакодневно најкасније до 7
00

 h 

док се остали производи достављају у зависности од потреба Установе, без обзира на 

поручену количину, јер Установа нема магацински простор и потребно је да се често 

набављају мање количине намирница које имају краћи рок трајања. 

 

1. Квалитет  

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим 

стандардима квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних 

намирница, морају бити хигијенски и бактериолошки исправни, са приложеном 

потврдом о контроли квалитета производа, здравственој исправности намирница, роком 

важења и сл. и осталим одговарајућим сертификатима чиме потврђује да испоручена 

добра одговарају прописима о квалитету и здравственој исправности дефининисаних 

Законом о безбедности хране и другим прописима. Понуђач одговара наручиоцу за 

квалитет добара у року означеном на декларацији производа. 

Понуђач се обавезује да приликом испоруке добара, на отпремници упише температуру 

на којој су добра чувана током транспорта, чиме гарантује да су добра транспортована 

у складу са важећим прописима, и да својим потписом потврди наведени податак. 

Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на 

декларацији добара, као последица неправилног одржавања и чувања предмета од 
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стране Понуђача, Наручилац се ослобађа одговорности. 

 

Параметри квалитета и здравствена исправност намирница и производа: 

 

Месо: Месо испуњава детаљне захтеве који су садржани у ''Правилнику о квалитету и 

другим захтевима за производе од меса (''Сл.гласник СЦГ'', бр.33/2004 и 31/2012). 

Наведене врсте меса (у обрасцу структура цена) морају визуелно да изгледају 

исправно, да немају стране мирисе или мирисе на устајало, површина меса сјајна, боја 

карактеристична за свеже месо, температура језгра меса не сме прећи +4степени ц. 

Паковања морају да имају прописану потврду о исправности (атест) од кланице одакле 

месо потиче.  

Риба: Производ испуњава детаљне захтеве који су садржани у ''Правилнку о квалитету 

и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, 

корњаче, пужеве и њихове производе (''Сл.гласник СЦГ'', бр. 6/2003). Наведена 

намирница мора визуелно да изгледа исправно. Пошто се ради о смрзнутој риби мора 

да постоји прописана декларација, са свим потребним информацијама и прописану 

потврду о здравственој исправности (атест). Улазна температура меса у језгру не сме 

бити виша од – 18
0
C. 

Прерађевине од меса: Производи испуњавају детаљне захтеве који су садржани у 

Правилнику о квалитету и другим захтевима за производе од меса (''Сл.гласник СЦГ'', 

бр.33/2004 и 31/2012). Наведене намирнице (у обрасцу структура цена) морају визуелно 

да изгледају исправно, морају да имају прописану декларацију са свим потребним 

информацијама и морају имати прописану потврду о здравственој исправности (атест). 

Млеко и млечни производи:  Производи испуњавају детаљне захтеве који су садржани у 

Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура (''Сл.гласник СЦГ'', бр. 

33/2010 и 69/2010). Наведене намирнице морају визуелно да изгледају исправно, морају 

да имају прописану декларацију са свим потребним информацијама и морају  

имати прописану потврду о здравственој исправности (атест). 

Свеже воће и поврће: Производи испуњавају детаљне захтеве који су садржани у 

Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки (''Сл.гласник СФРЈ'', бр.29/79, 53/87 и 

СЦГ 31/2003, 56/2003 и 4/2004). Наведене намирнице морају визулено да изгледају 

исправно, морају да имају прописну декларацију са свим потребним информацијама и 

морају имати прописану потврду о здравственој исправности (атест). 

Прерађено воће и поврће: Производи испуњавају детаљне захтеве који су садржани у 

Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки (''Сл.гласник СФРЈ'', бр.29/79, 53/87 и 

СЦГ 31/2003, 56/2003 и 4/2004) и Правилника о техничким и другим захтевима за воће, 

поврће и њихове производе намењене за индустријску прераду (''Сл.гласник РС'', бр. 

27/2010, 67/2010, 70/2010-испр., 44/2011 и 77/2011). Наведене намирнице морају 

визулено да изгледају исправно, морају да имају прописну декларацију са свим 

потребним информацијама и морају имати прописану потврду о здравственој 

исправности (атест). 
Јаја:  Производи испуњавају детаљне захтеве који су садржани у Правилнику о 

методама испитивања квалитета јаја и производа од јаја (''Сл.гласник РС'', бр. 11/2008 и 

73/2010). Наведене намирнице морају визулено да изгледају исправно, морају да имају 

прописну декларацију са свим потребним информацијама и морају имати прописану 

потврду о здравственој исправности (атест). 

Хлеб: Производи испуњавају детаљне захтеве који су садржани у Правилнику о 

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

(''Сл.гласник СРЈ, бр. 52/95 и Сл.лист бр. 56/2003 и 4/2004). 
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Наведене намирнице морају визуелно да изгледају исправно, морају да имају прописну 

декларацију са свим потребним информацијама и морају имати прописану потврду о 

здравственој исправности (атест). 

Остале намирнице: Понуђена добра испуњавају све захтеве који су садржани у 

важећим законима и правилницима о квалитету. Наведене намирнице морају да имају 

прописану декларацију са свим потребним информацијама и морају имати прописану 

потврду о здравственој исправности (атест) сваки од производа. 

Визуелни опис: 

Изглед, боја и мирис својствени врсти производа 

Примена: 

Све наведене намирнице користе се за припремање разних врста јела за исхрану деце у 

вртићу. 

Начин транспорта и паковања: 

Све наведене намирнице треба да се довозе возилом испоручиоца. Производи стижу у 

оригиналним паковањима и кутијама, са прописаном декларацијом. Свеже воће и 

поврће стиже у гајбама, мрежастим или јутаним врећама или џаковима. 

Рок трајања, рок испоруке: 

Рок трајања означен на декларацији. Наручене количине и врсте намирница се 

достављају сваког дана најкасније до 9:30 (осим хлеба који се доставља до 7:00), ф-ццо 

седиште купца, на основу динамичког плана набавке, односно требовања, који се 

доставља понуђачу лично, телефоном или путем електронске поште крајем недеље за 

целу наредну недељу. 

Анализа приликом пријемног контролисања: 

Обавезна је визуелна провера робе и физичке исправности амбалаже, визуелна провера 

хигијенске исправности и адекватности возила којим је роба довезена. 

Обавезна пратећа документација 

Отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе. Декларација 

са роком трајања. Потврда о здравственој исправности производа од произвођача 

приликом сваке прве испоруке производа тог произвођача (довољан је један атест за 

производ конкретног произвођача). 

2. Грешке у квалитету ( рекламације) 

 

Приликом испоруке добара, понуђач је у обавези да достави декларацију о квалитету 

испоручених добара у складу са важећим прописима.  

 

Наручилац је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квалитативни 

пријем добара и то: 

-  за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је  истекао рок,  

- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да ли је паковање неоштећено. 

 

Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису 

прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати 

недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати понуђача да 

изврши нову испоруку добара захтеваног квалитета најкасније у року од једног дана од 

дана потписивања записника о рекламацији, а добра која су била предмет пријема и 

контроле одмах вратити понуђачу. 

 



Предшколска установа ''Ласта'' Голубац 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  број 1/2018 

 11/ 39 

  

 

Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем а на oснову отпремнице 

добављача, с тим што се оригинално паковање не отвара већ се евидентира број који је 

назначен на транспортном пакету. 

Наручилац је дужан да понуђачу стави приговор на количину добара која се 

испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и 

у истом обавезати понуђача да испоручи недостајућа добра у року од једног дана од 

дана потписивања записника о рекламацији. 

Уколико наручилац  приликом квалитативног и квантитативног пријема добара утврди 

да су испоручена добра одговарајућа, обавезан је да потпише отпремницу чиме 

констатује да је извршен квантитавни и квалитативни пријем испоручених добара. 

Сваки накнадни приговор наручиоца сматраће се неблаговременим и неће обавезивати 

понуђача. 

 

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

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

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

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  

 

1.4. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 

чланом 76 Закона, и то: 

1) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да понуђач у 

последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда није био у блокади, да је понуђач у три обрачунска периода 

који претходе објављивању јавног позива (2015, 2016. и 2017. година) остварио 

укупан промет који је већи од 2.500.000,оо динара. 

2) да располаже техничким капацитетом, односно да понуђач има једно 

доставно возило потребно за транспорт предметних добара. 

3) да располаже одређеним пословним капацитетом – да има најмање један 

малопродајни објекат. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

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 поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

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 поглављу IV 

одељак 3.), 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 краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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 добара – Храна, пиће и сродни производи за 

потребе ПУ ''Ласта'', Голубац, број ЈН 1/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 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; 

6) Понуђач испуњава додатне услове......................[навести додатне услове]. 

 

 

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.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ 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], испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, 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:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику, осим HACCP сертификата који може бити 

достављен и на енглеском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Предшколска установа ''Ласта'', Капетан Мишина бб, 

12223 Голубац, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку добара –  храна, пиће и сродни 

производи, ЈН бр. 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ''. 

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације 

попунити читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, 

недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у 

складу са Конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно је да 

попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме 

потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је 

да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да 

прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку 

страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све 

елементе уговора. 

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом 

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива  у следећим случајевима: 

- уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом не 

поднесе на оригиналним обрасцима 

- не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом, 

- на полеђини коверте није назначен назив, адреса понуђача, телефон и име  

контакт особе, 

- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као  

подизвођач; самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе 

понуђача). 

 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14. 02. 

2018. до 12 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

   

Понуда мора да садржи: 

 

 Образац понуде 

 Модел уговора 

 Образац структура цене 

 Изјаву понуђача о испуњености услова 

 Изјаву о независној понуди 

 Изјаву понуђача о квалитету 

 Фотокопију важећег HACCP сертификата издатог од надлежних институција о 

успостављању система за осигурање безбедности хране у свим фазама 

производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у 

сваком објекту под контролом, у складу са принципима добре произвођачке и 

хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака 

(HACCP) - члан 47. Закона о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', број 41/09).  

Уколико Понуђач није произвођач дужан је да достави НАССР сертификат и 

уговор о пословно – техничкој сарадњи или уговор о купопродаји од 

произвођача од кога набавља добра.   

 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа 

''Ласта'', Голубац, Капетан Мишина бб, 12223 Голубац. 

''Измена понуде за јавну набавку добара – храна, пиће и сродни производи, за 

потребе ПУ ''Ласта'' ЈН бр. 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ'' или 

''Допуна понуде за јавну набавку добара – храна, пиће и сродни производи, за 

потребе ПУ ''Ласта'' ЈН бр. 1/2018- НЕ ОТВАРАТИ'' или 

Опозив понуде за јавну набавку добара – храна, пиће и сродни производи, за потребе 

ПУ ''Ласта'', ЈН бр. 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ'' или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – храна, пиће и сродни производи, 

за потребе ПУ ''Ласта'' ЈН бр. 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
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 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема документа-рачуна који испоставља понуђач, а 

којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

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

Рок испоруке добара не може бити дужи од 2 дана од дана наручивања. 

Место испоруке -  на адресу наручиоца: 

Капетан Мишина бб, 12 223 Голубац 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати 

понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке и испорука. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 



Предшколска установа ''Ласта'' Голубац 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  број 1/2018 

 20/ 39 

  

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

  

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу ПУ ''Ласта'' 12223 Голубац, 

Капетан Мишина бб, путем електронске поште на e-mail lastagol@gmail.com  тражити 

од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

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

јавних набавки.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2018''. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. Закона. 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

mailto:lastagol@gmail.com
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''Најнижа 

понуђена цена''.  

 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок непроменљивости цена 

добара из предметне јавне набаке. 

 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља IV одељак 3.). 

  

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-

mail lastagol@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 

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

за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 

захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана пријема одлуке.  

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

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

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

 

 

` 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Храна, пиће и 

сродни производи, за потребе ПУ ''Ласта'', Голубац, ЈН број 1/2018. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
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 Адреса: 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Храна, пиће и сродни производи 

 

Р.БР. Назив артикла 

Једин

ица 

мере 

Укупне 

планира

не 

количин

е 

Назив 

произво-

ђача 

Величина 

паковања 

Цена 

по јед.  

мере 

без  

ПДВ 

Укупна 

 

вредност 

 без 

ПДВ 

Укупна 

вредно

ст са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

115.  Свињско месо у комаду без костију Кг 170      

116.  Свињска маст Кг 10      

117.  Јунеће месо у комаду без костију Кг 30      

118.  Јунеће  коске Кг 170      

119.  Јунеће месо са коском (крменадла) Кг 5      

120.  Сува сланина Кг 10      

121.  Пилеће месо цело пиле 

 

Кг 350      
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122.  Пилећа џигерица Кг 20      

123.  Свињска џигерица Кг 20      

124.  Пилеће бело месо Кг 10      

125.  Пилећа прса сува Кг 25      

126.  Млеко пастеризовано са мин. 2,8% 

млечне масти, паковање 1/1 

Лит  1100      

127.  Кисела павлака мин 20 % мл.масти, 

чаша 

Ком 60      

128.  Јогурт 2,8% мм. 1/1 Лит 600      

129.  Качкаваљ-сир 1/1  Кг 20      

130.  Маслац 0,125 Кг 35      

131.  Крављи сир кришке Кг  90      

132.  Туњевина 175гр, комади, отварање 

на потез 

Ком  100      

133.  Ослић ''Хек''замрзнути  Кг  50      

134.  Брашно спелта 1/1 Кг  10      

135.  Брашно пшенично Т 400  1/1 Кг 200      

136.  Хлеб интегрални 0,300 Ком  2100      

137.  Хлеб полубели 0,500 Ком  100      

138.  Принач бели дуго зрно I класа 

1/1 

Кг  34      

139.  Коре за гибаницу паковање 

 0,500 

Ком 80      

140.  Квасац свеж коцка 40 гр Ком 160      

141.  Конзумна јаја ` А`  

Класа 

Ком  2200      

142.  Шаргарепа  Кг 30      

143.  Црни лук Кг 70      

144.  Пашканат Кг 10      

145.  Першун Кг 10      

146.  Бели лук Кг 2      

147.  Пасуљ  Кг 100      

148.  Целер  Кг 10      

149.  Свеж купус Кг 600      

150.  Кромпир стари Кг 400      

151.  Кромпр млад Кг 180      

152.  Празилук Кг 20      

153.  Спанаћ замрзнути  0,400 Кг 16      

154.  Спанаћ свеж Кг  12      

155.  Цвекла пастеризована у тегли 0,660 Ком   60      

156.  Кисели краставчићи тегла 0,680 Ком 20      

157.  Краставац свеж Кг  120      

158.  Парадајз  Кг 120      

159.  Смрзнута боранија кеса 450 гр Ком 150      

160.  Карфиол  Кг 34      

161.  Броколи Кг  5      

162.  Тиквице  Кг 20      

163.  Кукуруз шећерац-смрзнути 0,450 Ком  40      

164.  Смрзнути грашак  кеса 450 гр Ком 150      

165.  Паприка  Кг 60      

166.  Шампињони  Кг 3      

167.  Јабука  Кг 280      

168.  Банане  Кг 200      

169.  Поморанџе Кг 20      

170.  Мандарине Кг 100      
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171.  Трешње Кг 30      

172.  Крушке Кг  40      

173.  Јагоде  Кг 30      

174.  Лубенице  Кг 100      

175.  Грожђе  Кг 120      

176.  Лимун  Кг 60      

177.  Брескве  Кг 80      

178.  Зелена салата Ком  40      

179.  Ванилин шећер, кесица Ком  40      

180.  Оригано, кесица  Ком  10      

181.  Сок јабука-2л, бистри у тетрапаку, 

воћни садржај мин 50%, без додатка 

конзерванса, вештачких боја и арома 

Лит  200      

182.  Сок бресква-2л, бистри у тетрапаку, 

воћни садржај мин 50%, без додатка 

конзерванса, вештачких боја и арома 

Лит 200      

183.  Сок наранџа-2л, бистри у тетрапаку, 

воћни садржај мин 50%, без додатка 

конзерванса, вештачких боја и арома 

Лит 200      

184.  Сок микс-2л, бистри у тетрапаку, воћни 

садржај мин 50%, без додатка 

конзерванса, вештачких боја и арома 

Лит 200      

185.  Kувани пасирани 

 парадајз 0,500 

Лит 20      

186.  Вода – минерална Лит  50      

187.  Кекс ''Плазма'' 0,600 Кг 10      

188.  Кекс млечни са путером Кг  50      

189.  Кекс интегрални  

''Крцко'' или  

еквивалент 3/1 

Кг 60      

190.  Пшенични гриз  1/1 Кг 34      

191.  Сојине љуспице кутија 150 гр Ком 20      

192.  Зачин од мешаног сушеног поврћа, без 

адитива  1/1 

Кг 25      

193.  Сусам, кесица 0,100 Ком     24      

194.  Уље сунцокрет 1/1 Лит 200      

195.  Маслиново уље, девичанско хладно 

цеђено 1/1 

Лит  12      

196.  Црна чоколада, минимум 

70% какао  0,100 

Кг 2      

197.  Цимет кесица Ком 10      

198.  Чај од нане у  

филтер врећицама, паковање  

Ком  50      

199.  Чај воћни у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

200.  Чај од шипка у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

201.  Чај од камилице у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

202.  Чај од хибискуса у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

203.  Чај дечји у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

204.  Шећер у праху 

 0,500 

Кг 8      

205.  Шећер кристал 1/1 Кг 160      



Предшколска установа ''Ласта'' Голубац 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  број 1/2018 

 28/ 39 

  

 

206.  Шлаг пена кесица Кг 5      

207.  Јабуково сирће  1/1 Лит 10      

208.  Алева паприка 0,200 Кг    3      

209.  Бибер млевени кесица 10 гр Ком 10      

210.  Бибер у зрну  кес. 5гр Ком 10      

211.  Какао инстант ''Несквик'' или 

еквивалент 0,800 

Кг  5      

212.  Какао прах 0,100 Кг  1      

213.  Ловоров лист кесица Ком  10      

214.  Макароне са јајима 0,400 

 

Ком  125      

215.  Мешана мармелада  

3/1 

Ком    12      

216.  Еурокрем 3/1 Ком    9      

217.  Мед багрем 1/1 Кг  15      

218.  Прашак за пециво кесица Ком  40      

219.  Пудинг ванила  

кесица 

Ком  200      

220.  Пудинг чоколада 

кесица 

Ком  200      

221.  Резанац за супу 0,500 Ком 64      

222.  Ситна морска со 1/1  Кг  40      

223.  Суво грожђе 0,200 Ком  5      

224.  Ораси  Кг  3      

225.  Кокос 0,100 Ком 10      

226.  Сочиво 0,500 Кг  10      

227.  Кукурузни гриз 0,250  Ком  128      

228.  Кукурузно   

брашно 1/1 

Кг  12      
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Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

(није дозвољено авансно плаћање) 

 

 

Рок важења понуде 

(најмање 60 дана) 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Удаљеност продајног објекта од седишта 

наручиоца 

 

 

 

Датум    М.П.                Понуђач   

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Цена мора бити изражена у 

динарима. Потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и за сваки 

производ који се налази у обрасцу структуре цене. У случају да неко поље са ценом 

остане празно, тј.да није дата цена за неки производ, понуда у потпуности неће бити 

узета у разматрање. У колони ''Појединачна цена'' потребно је уписати цену производа 

без пдв-а по јединици мере која је одређена у колони ''јединица мере''. У  колони 

''Вредност без пдв'' уписује се укупна вредност која се добија множењем количине и 

појединачне цене за дати производ. У колони ''Вредност са пдв'' уписује се вредност из 

колоне ''Вредност без пдв'' увећана за пдв. Ако је код неког производа означена марка 

производа, подразумева се да може бити понуђен тај или одговарајући производ по 

квалитету 

Рок испоруке, услови плаћања и рок важења понуде дају се за целу понуду, тако да ти 

рокови не могу бити различити код различитих производа.  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 

и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 



Предшколска установа ''Ласта'' Голубац 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  број 1/2018 

 30/ 39 

  

 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

       Понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да 

прихвата елементе модела уговора. У случају подношења заједничке понуде 

односно понуде са подизвођачем у моделу уговора на црти остављеној као простор 

за попуњавање навести и све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче. 

Модел уговора потписује лице овлашћено од стране сваког понуђача из групе 

понуђача, односно свих подизвођача, а овлашћење за потписивање (код заједничке 

понуде и понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у понуди и представља 

обавезни услов понуде.  

 

УГОВОР  
 

Закључен између: 
Предшколске установе ''Ласта''  

са седиштем у Голупцу, улица Капетан Мишина бб   

ПИБ:101483639                 Матични број: 07324006 

Број рачуна: 840-476661-22 

Телефон: 012/678-241 

кога заступа директорка Милена Ђурђевић 

(у даљем тексту: Купац) 

 

и 

 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:1/2018 

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

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

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

            Уговорне стране су се сагласиле да је предмет овог Уговора купопродаја и 

испорука добара – Храна, пиће и сродни производи, за потребе ПУ ''Ласта'' Голубац (у 

даљем тексту: добра), ознака из општег речника набавки: 15000000- Храна, пиће и 

сродни производи, у свему према конкурсној документацији и усвојеној понуди 

Добављача. 
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Члан 2. 

Добављач  се обавезује да ће испоручивати намирнице  I квалитета и I класе, да роба 

мора бити  сасвим нова из текуће производње, декларисана, са важећим роком 

употребе. 

Добављач се обавезује да Купцу испоручи разне прехрамбене производе у количинама 

и по цени како је дато у табели: 

 

Р.БР. Назив артикла 

Једин

ица 

мере 

Укупне 

планира

не 

количин

е 

Назив 

произво-

ђача 

Величина 

паковања 

Цена 

по јед.  

мере 

без  

ПДВ 

Укупна 

 

вредност 

 без 

ПДВ 

Укупна 

вредно

ст са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Свињско месо у комаду без костију Кг 170      

2.  Свињска маст Кг 10      

3.  Јунеће месо у комаду без костију Кг 30      

4.  Јунеће  коске Кг 170      

5.  Јунеће месо са коском (крменадла) Кг 5      

6.  Сува сланина Кг 10      

7.  Пилеће месо цело пиле 

 

 

Кг 350      

8.  Пилећа џигерица Кг 20      

9.  Свињска џигерица Кг 20      

10.  Пилеће бело месо Кг 10      

11.  Пилећа прса сува Кг 25      

12.  Млеко пастеризовано са мин. 2,8% 

млечне масти, паковање 1/1 

Лит  1100      

13.  Кисела павлака мин 20 % мл.масти, 

чаша 

Ком 60      

14.  Јогурт 2,8% мм. 1/1 Лит 600      

15.  Качкаваљ-сир 1/1  Кг 20      

16.  Маслац 0,125 Кг 35      

17.  Крављи сир кришке Кг  90      

18.  Туњевина 175гр, комади, отварање 

на потез 

Ком  100      

19.  Ослић ''Хек''замрзнути  Кг  50      

20.  Брашно спелта 1/1 Кг  10      

21.  Брашно пшенично Т 400  1/1 Кг 200      

22.  Хлеб интегрални 0,300 Ком  2100      

23.  Хлеб полубели 0,500 Ком  100      

24.  Принач бели дуго зрно I класа 

1/1 

Кг  34      

25.  Коре за гибаницу паковање 

 0,500 

Ком 80      

26.  Квасац свеж коцка 40 гр Ком 160      

27.  Конзумна јаја ` А`  

класа 

Ком  2200      

28.  Шаргарепа  Кг 30      

29.  Црни лук Кг 70      

30.  Пашканат Кг 10      
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31.  Першун Кг 10      

32.  Бели лук Кг 2      

33.  Пасуљ  Кг 100      

34.  Целер  Кг 10      

35.  Свеж купус Кг 600      

36.  Кромпир стари Кг 400      

37.  Кромпр млад Кг 180      

38.  Празилук Кг 20      

39.  Спанаћ замрзнути  0,400 Кг 16      

40.  Спанаћ свеж Кг  12      

41.  Цвекла пастеризована у тегли 0,660 Ком   60      

42.  Кисели краставчићи тегла 0,680 Ком 20      

43.  Краставац свеж Кг  120      

44.  Парадајз  Кг 120      

45.  Смрзнута боранија кеса 450 гр Ком 150      

46.  Карфиол  Кг 34      

47.  Броколи Кг  5      

48.  Тиквице  Кг 20      

49.  Кукуруз шећерац-смрзнути 0,450 Ком  40      

50.  Смрзнути грашак  кеса 450 гр Ком 150      

51.  Паприка  Кг 60      

52.  Шампињони  Кг 3      

53.  Јабука  Кг 280      

54.  Банане  Кг 200      

55.  Поморанџе Кг 20      

56.  Мандарине Кг 100      

57.  Трешње Кг 30      

58.  Крушке Кг  40      

59.  Јагоде  Кг 30      

60.  Лубенице  Кг 100      

61.  Грожђе  Кг 120      

62.  Лимун  Кг 60      

63.  Брескве  Кг 80      

64.  Зелена салата Ком  40      

65.  Ванилин шећер, кесица Ком  40      

66.  Оригано, кесица  Ком  10      

67.  Сок јабука-2л, бистри у тетрапаку, 

воћни садржај мин 50%, без додатка 

конзерванса, вештачких боја и арома 

Лит  200      

68.  Сок бресква-2л, бистри у тетрапаку, 

воћни садржај мин 50%, без додатка 

конзерванса, вештачких боја и арома 

Лит 200      

69.  Сок наранџа-2л, бистри у тетрапаку, 

воћни садржај мин 50%, без додатка 

конзерванса, вештачких боја и арома 

Лит 200      

70.  Сок микс-2л, бистри у тетрапаку, воћни 

садржај мин 50%, без додатка 

конзерванса, вештачких боја и арома 

Лит 200      

71.  Kувани пасирани 

 парадајз 0,500 

Лит 20      

72.  Вода – минерална Лит  50      

73.  Кекс ''Плазма'' 0,600 Кг 10      

74.  Кекс млечни са путером Кг  50      

75.  Кекс интегрални  

''Крцко'' или  

еквивалент 3/1 

Кг 60      
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76.  Пшенични гриз  1/1 Кг 34      

77.  Сојине љуспице кутија 150 гр Ком 20      

78.  Зачин од мешаног сушеног поврћа, без 

адитива  1/1 

Кг 25      

79.  Сусам, кесица 0,100 Ком     24      

80.  Уље сунцокрет 1/1 Лит 200      

81.  Маслиново уље, девичанско хладно 

цеђено 1/1 

Лит  12      

82.  Црна чоколада, минимум 

70% какао  0,100 

Кг 2      

83.  Цимет кесица Ком 10      

84.  Чај од нане у  

филтер врећицама, паковање  

Ком  50      

85.  Чај воћни у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

86.  Чај од шипка у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

87.  Чај од камилице у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

88.  Чај од хибискуса у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

89.  Чај дечји у  

филтер врећицама, паковање  

Ком 10      

90.  Шећер у праху 

 0,500 

Кг 8      

91.  Шећер кристал 1/1 Кг 160      

92.  Шлаг пена кесица Кг 5      

93.  Јабуково сирће  1/1 Лит 10      

94.  Алева паприка 0,200 Кг    3      

95.  Бибер млевени кесица 10 гр Ком 10      

96.  Бибер у зрну  кес. 5гр Ком 10      

97.  Какао инстант ''Несквик'' или 

еквивалент 0,800 

Кг  5      

98.  Какао прах 0,100 Кг  1      

99.  Ловоров лист кесица Ком  10      

100.  Макароне са јајима 0,400 

 

Ком  125      

101.  Мешана мармелада  

3/1 

Ком    12      

102.  Еурокрем 3/1 Ком    9      

103.  Мед багрем 1/1 Кг  15      

104.  Прашак за пециво кесица Ком  40      

105.  Пудинг ванила  

кесица 

Ком  200      

106.  Пудинг чоколада 

кесица 

Ком  200      

107.  Резанац за супу 0,500 Ком 64      

108.  Ситна морска со 1/1  Кг  40      

109.  Суво грожђе 0,200 Ком  5      

110.  Ораси  Кг  3      

111.  Кокос 0,100 Ком 10      
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112.  Сочиво 0,500 Кг  10      

113.  Кукурузни гриз 0,250  Ком  128      

114.  Кукурузно   

брашно 1/1 

Кг  12      

 

Купац задржава право да поручи већу или мању количину производа од уговорених или 

да неке производе уопште не поручи. 

 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а је  __________________ . 

Укупна уговорена вредност износи са ПДВ-ом је  __________________ динара. 

Понуђена цена не може се мењати док траје важност понуде.  

Цена производа мора бити фиксна и променљива само у случају већих поремећаја на 

тржишту, што је Добављач дужан да образложи и докаже.  

 До промене цене предметних добара може доћи само из објективних разлога, тј. у 

случају битно измењених тржишних прилика што подразумева  да раст индекса 

потрошачких цена прелази пројектовану стопу од 5,5% за 2018. годину који се 

објављују у ''Службеном гласнику РС'', према званичним подацима Републичког завода 

за статистику, с тим што је Добављач у обавези да достави образложени писмени захтев 

за корекцију цене у том случају.  

Купац ће основаност захтева за промену цене, ценити на основу процента промене 

тржишних цена од дана отварања понуда до датума испостваљања захтева за промену 

цена.  

 Уколико Купац утврди да је дошло до повећања цена намирница преко 5,5 %, Купац ће 

на основу писменог захтева Добављача одговорити писмено на поднети захтев. У 

случају прихватања захтева обе стране уговорнице у писаној форми потписују изјаву о 

сагласности о промени цене.  

Члан 4. 

Испоруке добара из члана 2. овог Уговора, Добављач ће вршити Купцу годину дана, 

почев од дана закључења уговора и то сукцесивно како је то одређено у конкурсној 

документацији Купца, а према наруџбеници Купца.  

Добављач гарантује да ће испоручити уговорено добро према захтеву Купца, у року 

датом у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Купцу сву 

претрпљену штету која услед тога настане.  
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Отпремницу Добављача својим потписом потврђује овлашћени радник Купца.  

Свака намирница која буде испоручена Купцу мора да има доказ о пореклу, декларацију 

и назначен рок трајања.  

Пријем добара се врши од стране овлашћеног радника купца у присуству овлашћеног 

представника Добављача.  

Члан 5. 

Добра се испоручују у седиште Купца, односно у објекат Предшколске установе 

''Ласта'' у Голупцу. 

Члан 6. 

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

прихваћеним у Републици Србији и Европској унији.  

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

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

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

истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.   

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

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

утовару, транспорту, претовару и у складиштењу.  

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

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

надокнадити Купцу о свом трошку.  

Члан 7. 

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

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

безбедности хране ''Службени гласник РС бр. 41/09'', те Правилника о санитарно-

хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних 

намирница и предмета опште употребе ''Службени гласник РС бр. 6/97 и 52/97'', те да 

ће уважити евентуалне примедбе инспекцијских органа као да их је добио од Купца до 

момента преузимања уговорених роба у седишту Купца.  

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

Члан 8. 

Уколико Добављач не поступи у складу са чланом 6. и 7. овог Уговора, Купац има право 

једностраног раскида уговора.  
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Члан 9. 

Купац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији.  

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

разлог за једнострани раскид овог Уговора од стране Купца.  

Члан 10. 

Плаћање ће Купац вршити по извршеној испоруци у року од _______________ дана а 

који је одређен у прихваћеној понуди Добављача и то на текући рачун који ће Добављач 

назначити Купцу у самој фактури.  

Члан 11. 

Купац задржава право да количине из члана 2. (предрачуна) овог Уговора повећа 

односно смањи, а у складу са потребама купца.  

Прихваћена писмена понуда из члана 2. овог Уговора чини саставни део овог Уговора.  

Члан 12. 

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју.  

Члан 13. 

Овај Уговор се закључује за период од годину дана од дана закључења уговора.  

Члан 14. 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју, утврђује се месна 

надлежност Привредног суда у Пожаревцу.  

Члан 15. 

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

здржава свака уговорна страна.  

 

   ЗА КУПЦА                                                                             ЗА ДОБАВЉАЧА 

 

__________________      м.п.                                м.п.          ____________________ 

 

    Директорка 

Милена Ђурђевић 



Предшколска установа ''Ласта'' Голубац 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  број 1/2018 

 37/ 39 

  

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

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

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности добара- Храна, пиће и сродни производи  за 

потребе ПУ ''Ласта'' Голубац, ЈН бр. 1/2018 

 

 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КВАЛИТЕТУ 

 

 

Изјава о квалитету 

 

 

           Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ће 

испоручени прехрамбени производи који су предмет јавне набавке мале вредности 

добара - Храна, пиће и сродни производи за потребе ПУ ''Ласта'' Голубац, ЈН бр. 

1/2018., бити у складу са важећим стандардима квалитета који одговарају прописима о 

производњи и промету прехрамбених производа. 

 

 

          Место и датум                                                                   Понуђач 

 

 

_______________,___.___.2018. год.                      __________________________                                                                                              

                                                                              (потпис и печат овлашћеног лица) 

 


