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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“ број 86/15), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 32803-01 од 11.03.2020. године и 
Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 329-03-04 од 11.03.2020. године, 
припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку јавне набавке, 

 набавке добара –намирнице за припремање хране за 2020. годину по партијама, за 
потребе наручиоца Дом ученика средњих школа Краљево,  

 ЈН број: 1.1.1. 
 

 
 
        КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 
 
 

ПРИЛОГ САДРЖАЈ ПРИЛОГА СТРАНА 
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И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

14 
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ПРИЛОГ 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Назив наручиоца Дом ученика средњих школа Краљево 

Седиште Наручиоца (адреса) Карађорђева 262, 36000 Краљево   

ПИБ 101256599 

Матични број 07101040 

Број ЈН 1.1.1. 

Сајт Дома ученика    www.domucenikakraljevo.rs.   

Врста поступка  Отворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Набавка добара – намирница за припремање хране за 2020. 
годину, за потребе наручиоца Дома ученика средњих школа 
Краљево, по партијама 

Циљ поступка 
Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној  
набавци 

Особе за контакт  
 Нинослав Миленковић, службеник за јавне набавке или 
Данијела Поповић или Страхиња Миљковић, e-mail: 
domucenika@gmail.com, телефон: 036/352-663. 

 
 

 ПРИЛОГ 2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке обликован је у десет партија.  

Партија I Набавка свежег свињског и јунећег меса  

Партија II Набавка сухомеснатих производи 

Партија III Набавка свежег пилећег меса 

Партија IV Набавка рибе и прерађевине од рибе 

Партија V Набавка млека и млечних прерађевина 

Партија VI Набавка конзумних јаја 

Партија VII Набавка свежег воћа и поврћа 

Партија VIII Набавка конзервисаног и дубоко замрзнутог воћа и поврћа 

Партија IX Набавка робе широке потрошње 

Партија X Набавка брашна и прерађевина од брашна 

Свака партија може бити предмет посебног уговарања 

Назив и ознака из општег речника набавке – намирнице за припремање хране -  15100000 
– производи животињског порекла, месо и месни производи; 15200000-припремљена и конзервисана 
риба; 15300000-воће, поврће и сродни производи; 15400000 – животињска и биљна уља и масти; 
15500000 – млечни производи; 15600000 – млинарски производи, скроб и скробни производи; 
15800000 – разни прехрамбени производи. 
  

 
 

http://www.domucenikakraljevo.rs/
mailto:domucenika@gmail.com
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ПРИЛОГ 3. – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском 

језику, сагласно члану 17. Закона о јавним набавкама и члана 8. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова. 
 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава услове дефинисане чланом 75. и 

чланом 76. Закона о јавним набавкама што се доказује достављањем доказа из члана 77. 
Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом. Приликом 
подношења понуде потребно је доставити тражене прилоге и попуњене, потписане и оверене 
обрасце и прилоге који су дати у конкурсној документацији свугде где је то предвиђено. 
Услови за учешће у поступку ове јавне набавке и начин доказивања испуњености услова из 
члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама детаљније су наведени у прилогу 4. ове 
конкурсне документације. Начин доказивања испуњености обавезних и додатних услова из 
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама детаљније је наведено у прилогу 4. ове конкурсне 
документације. 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи: 
1) Техничку спецификацију (прилог 5. ове конкурсне документације), попуњава и 

потписује понуђач и она је саставни део понуде. У случају подношења заједничке понуде, 
овлашћено лице групе понуђача је дужно да овери печатом и потпише на задњој страни, док 
су остали чланови групе понуђача дужни да потпишу и овере печатом задњу страну техничке 
спецификације чиме потврђују да прихватају понуђене елементе спецификације. 
2) Образац понуде (прилог 6. ове конкурсне документације) садржи податке о понуђачу 

који попуњава оверава и потписује понуђач уколико наступа самостално. Уколико наступа са 
подизвођачем понуђач попуњава, потписује и оверава образац са траженим подацима о 
подизвођачу. Уколико наступа са више подизвођача дати образац о подизвођачу умножити у 
довољном броју примерака и попуњава на исти начин. У случају подношења заједничке 
понуде податке о понуђачима подносиоцима заједничке понуде попуњавају подносиоци 
заједничке понуде умножавањем датог обрасца и уношењем свих тражених  података о члану 
групе а у случају потребе када учествује више чланова групе, образац се може умножити и 
попунити на исти начин. Податке датог обрасца и уношењем свих тражених података о 
подизвођач/у/има; остале податке из обрасца понуде, попунити обавезно на за то 
предвиђеним местима (укупна вредност понуде без ПДВ-а, опција понуде, износ ПДВ-а, 
укупна цена са ПДВ-ом, роковима и сл.). 
3) Модел уговора (прилог 7. ове конкурсне документације) овлашћено лице понуђача који 
наступа самостално је дужно да попуни модел уговора на за то предвиђеним местима, овери 
печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 
уговора. 
У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни 
модел уговора на за то предвиђеним местима, овери печатом и потпише на задњој страни, 
чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача 
дужни да потпишу и овере печатом задњу страну модела уговора чиме потврђују да 
прихватају све елементе уговора. 
4) Образац структуре цена (прилог 8. конкурсне документације) попуњава, оверава и 
потписује понуђач на за то предвиђеним местима у складу са датом напоменом. 
Понуда понуђача мора да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом и то поред доказа о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН још и 
напред наведено: техничку спецификацију (прилог 5), образац понуде (прилог 6), модел 
уговора (прилог 7) и образац структуре цена (прилог 8), обавезно још и следећу 
документацију: образац изјаве о независној понуди (прилог 10), образац изјаве о поштовању 
обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (прилог 11), и тражено средство финансијског обезбеђења за 
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озбиљност понуде. Понуђач може уз понуду да достави образац трошкова припреме понуде 
(прилог 9) уколико тражи трошкове припремања понуде сагласно ЗЈН. 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежниох органа, али је дужан да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су 
тражени подаци јавно доступни, као и да наведе који су то докази у Изјави сачињеној на 
меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, сагласно члану 79. 
ЗЈН (доказивање испуњености обавезних услова уписом у регистар понуђача у АПР). 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и 
оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са условима из конкурсне 
документације. 

Наручилац може од понуђача да затражи оригинал или оверену копију тражених 
доказа конкурсном документацијом и ако понуђач у остављеном примереном року, који не 
може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Уколико на датим обрасцима није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то 
ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу 
понуђача (заједничка понуда) то ће учинити овлашћени представник групе понуђача (уколико 
је споразумом тако предвиђено) или сваки од учесника у заједничкој понуди. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
              Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана 
настанка промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да 
је документује на прописани начин. 
 

3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда мора у целости бити сачињена у складу са Законом, конкурсном 

документацијом и позивом Наручиоца за подношење понуда.  
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је 

поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове уколико их је наручилац тражио, односно трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
својој понуди. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи – текста, 
уношењу цифара или заокруживању понуђених опција) понуђач може такву грешку 
отклонити на начин тако што ће погрешно написане речи – текст, цифру или зокружену 
опцију прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела 
понуде ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, а у случају 
подношења заједничке понуде, потпис и оверу печатом извршиће овлашћени члан групе 
понуђача-носилац посла. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Понуде се достављају у затвореној коверти наручиоцу непосредно у просторијама 

установе Дома ученика средњих школа у Краљеву, радним даном од понедељка до петка у 
времену од 09 до 15 часова или путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа  
Краљево, Карађорђева 262, 36000 Краљево. Понуде се подносе у затвореној коверти или 
кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда 
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први пут отвара, са јасном назнаком предмета набавке, броја јавне набавке, шифре поступка и 
напоменом „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. Пожељно је да садржај понуде буде у пластичној 
фасцикли и увезан јемствеником. Коверта са понудом на предњој страни треба да има заводни 
број понуђача, а на полеђини коверте наведен назив, седиште, особу за контакт понуђача и 
телефон особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 
потребно назначити и да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. 

Благовремене ће се сматрати све понуде које су достављене Наручиоцу најкасније 
до 1100 часова, дана 13.04.2020. године, без обзира на начин доставе. Отварање приспелих 
понуда је истог дана у 1130 часова у пословним просторијама наручиоца. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и разматрати. 
Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти са 
назнаком: ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке добара 
намирница за припремање хране 2020. годину, по партијама. Коверта на предњој страни треба 
да има заводни број понуђача. На полеђини коверте неопходно је навести назив, седиште, 
особу за контакт понуђача и телефон особе за контакт. Адреса за слање је: Дом ученика 
средњих школа у Краљеву, Карађорђева 262, 36000 Краљево. 

 

6. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Нарчилац може да измени и допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 

подношење понуда. Измене и допуне Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на 
сајту Дома ученика средњих школа Краљево без одлагања и накнаде. По истеку рока за 
подношење понуда Наручилац нe може да измени и допуни конкурсну документацију. 

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за 
подношење понуда за сразмеран број дана. Обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда објавиће на Порталу јавних набавки и на сајту Дома ученика. 

Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које 
замењују, с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна 
документација допуњује бити обележена новим бројевима са напоменом у допису Наручиоца 
уз који се допуна доставља о укупном броју страна конкурсне документације. Стране које 
садрже извршене измене прилажу се конкурсној документацији уместо страна које се 
замењују, а уколико се врши допуна конкурсне документације нове стране се додају према 
упуству Наручиоца које ће навести у допису. Све измене или допуне конкурсне 
документације објављене на овај начин и у наведеном року чине наведени део конкурсне 
документације. 
 

7. ПОСТУПАК  ЈЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА 
Поступак је обликован у десет партија. Понуђач може да поднесе понуду за једну или 

све партије. Понуђач испуњава услове за учествовање у поступку јавне набавке уколико 
поднесе понуду за најмање једну партију. 
 

8. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.  

 

9. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.  
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. 
 

10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.  
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе његов назив.  
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 

обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу (не може бити већи од 50 %), као и да јасно дефинише део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача, попуњавањем података у обрасцу понуде. Понуђач у обрасцу 
понуде наводи назив и седиште подизвођача, и тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној 
набавци. 

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. тачка 4. и тачка 5. Закона јавним набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не 
може током реализације уговора ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. 
 

11. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана члана 75. 

став 1. тачка 1. тачка 2. тачка 4. и тачка 5. Закона јавним набавкама, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

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

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
У обрасцу понуде подаци о члановима групе у заједничкој понуди, понуђач наводи 

податке о називу и седишту свих чланова групе који ће бити наведени и у закљученом 
уговору ове јавне набавке. 

Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 

12. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА 
Понуду може поднети свако заинтересовано физичко лице, уколико испуњава услове 

тражене овом конкурсном документацикјом и Законом о јавним набавкама. 
 

13. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Понуда понуђача мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца 

прописаних овом конкурсном документацијом и техничком спецификацијом из прилога 5. 
конкурсне документације у погледу врсте, квалитета и количине добара које се набављају. 

 

А)-ВАЛУТА И ЦЕНА  
Цена у понуди је фиксна исказују се у искључиво динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
Јединичне цене дате у понуди понуђача су непроменљиве за време трајања уговора.   

Цена мора бити фиксна. У цену морају бити урачунати транспортни и други зависни 
трошкови, франко објекти наручиоца. 
Промена цене у току трајања уговора;  
Промена индекса потрошачких цена хране у Републици Србији за класификовану 
групу производа за (партије 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 8 , 9 и 10) и промена цена на порталу 
СТИПС/ кванташка пијацу у Краљеву (за партију 7). До промене цене предмета 
набавке у року важења уговора, а по истеку рока важења фиксне цене из дате понуде, 
може доћи, за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 , 9 и 10: Промена индекса потрошачких цена 
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хране у Републици Србији за класификовану групу производа за више/мање од 5% (пет 
процента) у односу на месец у коме је вршена последња промена цена. Уговорене цене 
могу се мењати по следећој формули: Нова цена = постојећа цена х индекс 
потрошачких цена хране у Републици Србији за класификовану групу производа 
односно производ. На основу захтева за промену цена од стране добављача , добављач 
ће се захтевом обратити Републичком заводу за статистику – група за десиминацију и 
односе са јавношћу, у електронској форми путем сајта (www.stat.gov.rs) и на основу 
добијеног одговора о промени просечних месечних потрошачких односно 
малопродајних цена, обратиће се наручиоцу са захтевом  о промени цена. Наручилац ће 
на основу достављене документације размотрити захтев, одобрити повећање или 
тражити смањење цена по наведеној формули. За партију 7: Као репер за промену цена 
користи се промена доминантне цене на основу извештаја СТИПС-а за кванташку 
пијацу у Краљеву који објављује Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, а који је доступан на интернет адреси http://www.stips.minpolj.gov.rs/stips/. за 
више/мање од 5% (пет процента) у односу на објављене податке СТИПС-а за период у 
коме је вршена последња промена цена. За производе који имају сезонски карактер и 
којих у тренутку отварања понуда нема у бази података, као репер користи се цена 
објављена на СТИПС-у у истој недељи претходне године у односу на дан подношења 
захтева за промену цене. Уговорене цене могу се мењати по следећој формули: Нова 
цена = постојећа цена х индекс (проценат промена цене на СТИПС-у од момента задње 
промене цена па до последње објављених података на дан подношења захтева) У 
случају да у тренутку захтева за промену цена производа нису доступни подаци са 
портала СТИПС-а, као репер за промену цена користи се метод примењен за партије 1, 
2 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и сходно томе има право да одбије понуду због неуобичајено ниске 
цене. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима.  

  
Б)-УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА:  
Плаћање је динарско на пословни рачун изабраног понуђача, након пријема неспорне, 

исправне и оверене фактуре – рачуна о испоруци добара. 
Рок за плаћање не сме бити краћи од 8. (осам) дана нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана 

-сагласно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
након пријема  неспорне, исправне, потписане и оверене фактуре-рачуна од стране изабраног 
понуђача о извршеној квалитативној и квантитативној испоруци предметних добара.  

Понуда која садржи краћи рок за плаћање од 8. дана сматраће се неприхватљивом. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс и понуда која буде садржала авансно 

плаћање, сматраће се неприхватљивом. 
 

В)-ГАРАНТНИ РОК И КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
    Понуђач гарантује за квалитет испоручених добара, и то према гаранцији произвођача 
добара и важећим стандардима за ову врсту добара. 
 Изабарани понуђач је обавезан да отклони уочене недостатке на квалитет 
испоручених и уграђених добара у гарантном року, истог дана од дана пријема писменог 
захтева Наручиоца.  

Изабарани понуђач гарантује да ће квалитет добара које испоручује Наручиоцу у року 
важења овог Уговора бити сталан, у складу са преузетом понудом и спецификацијом 
предмета набавке.  

Изабарани понуђач је у обавези да при свакој испоруци добара обезбеђује 
одговарајуће доказе о њиховој здравственој исправности у складу са позитивноправним 
прописима Републике Србије који регулишу безбедност хране - врсту животне намирнице 
која се испоручује Наручиоцу.  
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Квалитативан и квантитативан пријем добара која су предмет ове јавне набавке 
вршиће се код Наручиоца, преко овлашћеног лица Наручиоца и Изабараног понуђача, а у 
складу са прописаним процедурама код Наручиоца. У случају одступања од напред 
наведених захтева Наручиоца у погледу квалитета испоручених добара, Наручилац ће 
одбити њихов пријем и та добра вратити Изабараном понуђачу.  
 

Г)-РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
Рок важења понуде је минимум 60. (шесдесет) дана од дана јавног отварања понуда.  
У случају да понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и неће се разматрати. 
 У случају истека рока важења понуде наручилац може у писаном облику да затражи 
од понуђача продужење рока важности понуде. Уколико понуђач прихвати захтев за 
продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 

   Д)- РОК ЗА ИСПОРУКУ  
 Рок испоруке намирница за припремање хране је најдуже 1 (један) дан, односно 24. 

(двадесетчетири) часа од пријема уредног захтева за испоруку Наручиоца непосредно или 
путем електронске поште-mail-а, са приложеном спецификацијом добара за испоруку:  

- испорука је свакодневна, према поруџбини наручиоца, сходно спецификацији добара 
за испоруку и након пријема захтева за испоруком;  

 
Испорука количина намирница за припремање хране предвиђених у техничкој 

спецификацији, односи се на испоруку, односно извршење Уговора, за период од годину 
дана од дана закључења уговора, а најкасније до спровођења јавне набавке ових добара у 
буџетској 2021. години, а у зависности од тога који услов пре наступи.  

 

          Ђ)-МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Изабарани понуђач је обавезан да добра испоручи на адресу наручиоца Франко купац-

магацин Дома ученика средњих школа Краљево, улица Карађорђева бр. 262. Краљево или 
по потреби на другој адреси у договору са Наручиоцем. Испорука добара врши се 
свакодневно и то ФКО магацин наручиоца, у складу са закљученим уговором. 

 

14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно 

група понуђача је у обавези да уз понуду достави за сваку Партију посебно: 
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то: БЛАНКО СОЛО 
МЕНИЦУ са ОП обрасцем, картоном депонованих потписа, доказом о регистрацији менице 
и меничним овлашћењем на износ у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, са роком 
важења који је 5. (пет) дана дужи од рока важења дате понуде.  

Наручилац може активирати прописно потписану и оверену бланко сопствену (соло) 
меницу са датим меничним овлашћењем, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан 
износ из менице по пријему првог позива наручиоца у случају да: 
-    Понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 
наручиоца; 
-   Понуђач, иако је упознет са чињеницом да је његова понуда прихваћена од наручиоца као 
најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде 
 

2) Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да приликом 
закључења уговора достави:  

-Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то потписану и 
оверену бланко соло меницу, са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ у 
висини од 10% укупне вредности Уговора без ПДВ- а, са роком важности 30 (тридесет) дана 
дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе за добро извршење понуде. Уз сопствену 
меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о регистрацији 
менице од стране пословне банке, ОП образац и копију картона депонованих потписа. 
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 Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, 
плативи на први позив и без права на приговор. 

Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави напред наведено 
средство финансијског обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са њим и може 
закључити уговор са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне 
документације, у ком случају ће наручилац реализовати достављено средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде и истовремено доставити доказ негативне референце 
Управи за јавне набавке. 
 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу Карађорђева 262, 
Краљево или на e-mail: domucenika@gmail.com / уз напомену да се комуникација у поступку 
јавне набавке врши на начин одређен чланом 20 Закона/ најкасније пет дана пре истека рока 
за подношење понуде. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 
документа као доказ да је извршено достављање. 

У случају из предходног става наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 
три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор објави на Порталу јавних набавки. 

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

Саставне елементе конкурсне документације чине и измене и допуне те 
документације, као и додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде која 
су дата у писаном облику. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 
дозвољено. 
 

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена, под условом 

да су испуњени сви остали услови наведени у конкурсној документацији. 
 

17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ 
Уколико два или више понуђача имају понуду са истом ценом,  предност има понуђач 

који понуди краћи рок испоруке. 
 

18. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ  
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, 

у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 
односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 

19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, 

а све у складу са чланом 3. тачком 31. 32. и 33. Закона о јавним набавкама.  
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) понуђач није доставио тражено и исправно средство обезбеђења;  
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

mailto:domucenika@gmail.com
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5) je понуђени рок испоруке краћи од прописаног; 
5) ако је понуђени рок за плаћање краћи од 8. дана; 
6) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. Понуда понуђача мора да садржи 
сва документа дефинисана конкурсном документацијом.  

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву  уколико су испуњени услови за то у 
складу са одредбама чл. 82. Закона о јавним набавкама (негативне референце). 

Доказ постојања негативне референце може бити:  
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 

документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке 
или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 

20. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи 

начин:  
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално ; 
- уколико збир појединачних ставки није тачан, збир ће се исправити али тако да буде 

видљив и нетачан збир. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда у циљу 
прегледа, вредновања и упоређивања понуда, у писаном облику захтевати од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 
вршити и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.  

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. 

Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже 
додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена било каква 
промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није дозвољена промена 
која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила прихватљивом односно 
одговарајућом.  

Понуђач је обавезан да у остављеном премереном року од дана пријема захтева за 
објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као 
неодговарајућа.  
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Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. 
Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности 
оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива. 
 

22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви 

услови за избор најповољније понуде прописани Законом о јавним набавкама и овом 
конкурсном документацијом. 

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 6 
месеци. 

 

23. ОЦЕНА ПОНУДА 
Приликом отварања понуда Наручилац не може да врши стручну оцену понуда. 
Комисија за јавну набавку приликом стручне оцене понуда узимаће у обзир понуђену 

цену без ПДВ-а. 
Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима 

наведеним у овој конкурсној документацији.  
 

24. МОДЕЛ УГОВОРА 
Саставни део ове конкурсне документације је модел уговора (прилог 7.). Понуђачима 

се исти предочава како би били упућени у садржину уговора који ће закључити са 
наручиоцем уколико њихова понуда буде изабрана за најповољнија. 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел 
уговора, овери печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 

Овлашћено лице групе понуђача је дужно да овери печатом и потпише на задњој 
страни, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе 
понуђача дужни да парафирају и овере печатом задњу страну модела уговора чиме потврђују 
да прихватају све елементе уговора. 
 

25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је максимум 25 

(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.  
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 
 

26. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 
          Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је одлуком о додели 
уговора додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права.  
           Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није 
дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
           Уговор се закључује за 2019. годину на период од годину дана од дана закључења 
уговора, а најкасније до спровођења поступка јавне набавке ових добара у буџетској 2020. 
години, а у зависности од тога који услов пре наступи.  
            Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. 
ЗЈН. Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. Након 
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закључења уговора о јавној набавци за време важења уговора наручилац може да дозволи 
промену цене и других битних елемената уговора само из објективних разлога који су 
наведени у овој конкурсној документацији, на основу образложеног писаног захтева 
изабраног понуђача уколико за повећање цена постоје финансијске могућности код 
наручиоца. Уколико наручилац измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе Одлуку о 
измени уговора и да исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за 
јавне набавке и Државној ревизорској институцији сагласно члану 115. ЗЈН. 
 
27. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су 
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у 
време подношења понуде (што доказују попуњеном, потписаном и печатом овереном 
Изјавом датом у прилогу 11. конкурсне документације). 
 

 
28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 
непосредно или препорученом поштом са повратницом. Може се поднети у току целог 
поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року од десет дана од 
дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун број: 840-
30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број (у зависности од седишта општине), сврха: 
Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је 
јавна набавка у питању (ЈН број 1.1.1.) уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (утврђену 
чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама) и доказ о извршеној уплати, достави у 
прилогу захтева. 

Копију захтева за заштиту права подносилац истоврмено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 
Београд. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у 
поступку јавне набавке у року од два дана од дана пријема захтева и истовремено објављује 
обавештење на Порталу јавних набавки. 
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ПРИЛОГ 4. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

I-А. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за правна лица као понуђаче  
 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН);  

 

ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  

 

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 (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН);  

 

ДОКАЗИ: Кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања 
мита, преваре и кривичнa делa организованог криминала - за правно лице (привредни 
субјекат):  

- Уверење Основног суда (на чијем подручју је седиште правног лица)  
кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора 

мања oд 10 година или 10 година;  
- Уверење Вишег суда (на чијем подручју је седиште правног лица)  
кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора већа од 10 година;  
- Уверење Вишег суда у Београду – посебног одељења (за територију Републике 

Србије)  
кривична дела организованог криминала.  
-за законског заступника (за све зак. заступнике правног лица)  
- Уверење из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије.  
 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 
75. став 1. тачка 4. ЗЈН);  

 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;  

 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке;  
ДОКАЗИ: Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине (раније 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде) да је понуђач уписан у Централни 
регистар одобрених објеката (сагласно члану 15. Закона о безбедности хране  - "Службени 
гласник РС", бр. 41/09). 

Појашњење: Дозволе за рад регулисане су посебним законима за поједине делатности. 
Понуђач који је уписан у одговарајући регистар надлежних органа за регистрацију (АПР или 
други регистар у складу са законом) уколико уписује делатност која се може обављати само 
на основу претходног одобрења/дозволе или сагласности надлежног органа, дужан је да то 
одобрење/дозволу или сагласност достави том органу приликом регистрације (нпр. 
производња и промет нарочито опасних хемикалија, послови банака, осигуравајућих 
друштава и сл.). Упис у регистар је могућ тек по добијању дозволе или сагласности 
надлежног органа, а то одобрење/дозвола или сагласност доставља се и наручиоцу у 
поступку набавке као доказ о испуњености услова за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је то предвиђено посебним прописом. 

 



 
 

 15 / 63 
 

 
 Упутство за доказивање доказа из члана 75. ЗЈН 

 Доказ из става 1. тачка 1. тачка 2, и тачка 4. овог члана не може бити старији 
од два месеца пре отварања понуда, у складу са Законом. 
 

I-Б. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за предузетнике као понуђаче  

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН); 

 
ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 
 
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 (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН); 

 
ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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; 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 
75. став 1. тачка 4. ЗЈН); 

 
ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 
 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке;  

 
ДОКАЗИ: Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине (раније 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде) да је понуђач уписан у Централни 
регистар одобрених објеката (сагласно члану 15. Закона о безбедности хране  - "Службени 
гласник РС", бр. 41/09). 

Појашњење: Дозволе за рад регулисане су посебним законима за поједине делатности. 
Понуђач који је уписан у одговарајући регистар надлежних органа за регистрацију (АПР или 
други регистар у складу са законом) уколико уписује делатност која се може обављати само 
на основу претходног одобрења/дозволе или сагласности надлежног органа, дужан је да то 
одобрење/дозволу или сагласност достави том органу приликом регистрације (нпр. 
производња и промет нарочито опасних хемикалија, послови банака, осигуравајућих 
друштава и сл.). Упис у регистар је могућ тек по добијању дозволе или сагласности 
надлежног органа, а то одобрење/дозвола или сагласност доставља се и наручиоцу у 
поступку набавке као доказ о испуњености услова за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је то предвиђено посебним прописом. 

 Упутство за доказивање доказа из члана 75. ЗЈН 

 Доказ из става 1. тачка 1. тачка 2, и тачка 4. овог члана не може бити старији 
од два месеца пре отварања понуда, у складу са Законом. 
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I-В.   Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за физичка лица као понуђаче 

 
1. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН);  

 
ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 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;  

 
2. 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 (члан 75. став 1. 
тачка 4. ЗЈН);  

 
ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС - Пореске управе да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода; 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке;  

 
ДОКАЗИ: Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине (раније 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде) да је понуђач уписан у Централни 
регистар одобрених објеката (сагласно члану 15. Закона о безбедности хране  - "Службени 
гласник РС", бр. 41/09). 

Појашњење: Дозволе за рад регулисане су посебним законима за поједине делатности. 
Понуђач који је уписан у одговарајући регистар надлежних органа за регистрацију (АПР или 
други регистар у складу са законом) уколико уписује делатност која се може обављати само 
на основу претходног одобрења/дозволе или сагласности надлежног органа, дужан је да то 
одобрење/дозволу или сагласност достави том органу приликом регистрације (нпр. 
производња и промет нарочито опасних хемикалија, послови банака, осигуравајућих 
друштава и сл.). Упис у регистар је могућ тек по добијању дозволе или сагласности 
надлежног органа, а то одобрење/дозвола или сагласност доставља се и наручиоцу у 
поступку набавке као доказ о испуњености услова за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је то предвиђено посебним прописом. 

I. Упутство за доказивање доказа из члана 75. ЗЈН за физичка лица као понуђаче  

 

 Доказ из става 1. тачка 1. и тачка 3. овог члана не може бити старији од два месеца 
пре отварања понуда у складу са законом. 

 
II. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
Понуђач (правно лице/предузетник/физичко лице) је у обавези да при састављању 

својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине сагласно члану 75. став 2. Закона о јавним 
набавкама (што доказују Изјавом у прилогу 11. конкурсне документације). 

 
Напомена: Обавезне услове морају да испуњавају подизвођачи и сваки понуђач из 

групе понуђача. 
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УПУСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗЈН   

  

1. У ОВОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 

1. ТАЧКА 1, 2 И 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ“, БРОЈ 124/12, 14/15 И 68/15) ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДОКАЗАТИ ДОСТАВЉАЊЕМ 

ОРИГИНАЛНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ТРАЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.   

  

2. НАПРЕД НАВЕДЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОНУЂАЧИ МОГУ ДОСТАВИТИ И У НЕОВЕРЕНИМ 

ФОТОКОПИЈАМА И У ТОМ СЛУЧАЈУ САГЛАСНО ЧЛАНУ 79. СТАВ. 3. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“, БРОЈ 124/12, 14/15 И 68/15), 

ПОНУЂАЧ ЧИЈА ПОНУДА БУДЕ ОЦЕЊЕНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА, МОЖЕ БИТИ ПОЗВАН ДА У РОКУ 

ОД 5 (ПЕТ) ДАНА, РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПИСМЕНОГ ПОЗИВА НАРУЧИОЦА, ДОСТАВИ 

НА УВИД ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ТРАЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. АКО ПОНУЂАЧ У 

ОСТАВЉЕНОМ РОКУ НЕ ДОСТАВИ НА УВИД ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНУ КОПИЈУ ТРАЖЕНИХ 

ДОКАЗА, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ЊЕГОВУ ПОНУДУ ОДБИТИ КАО НЕПРИХВАТЉИВУ.   

  

3. ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1. 2. И 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“, БРОЈ 124/12, 14/15 И 68/15), 

ПОНУЂАЧИ МОГУ ДОКАЗИВАТИ И ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА ДА ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР 

ПОНУЂАЧА, НАВОЂЕЊЕМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ПОДАЦИ ЈАВНО 

ДОСТУПНИ, САГЛАСНО ЧЛАНУ 78. СТАВ 5. И ЧЛАНУ 79. СТАВ 5. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“, БРОЈ 124/12, 14/15 И 68/15).  
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III. ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ МОГАО ДА 

УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

  

1) неопходан финансијски капацитет: 
 

- да у задњих дванаест месеци који претходе месецу oбјављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. 
 
Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих дванаест месеци који претходе 
месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био 
неликвидан. 
 
2)    Неопходан кадровски капацитет: 

 
- за партију 1 да има најмање  15 (петнаест) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода); да у оквиру ових 15  

стално запослених радника, има 1 (једног) стално запосленог дипл инжењера 

ветерине, 1 (једног) стално запосленог технолога – дипл.инжињер технологије 

и 1 (једног) технолога анималних производа (доказ фотокопија М обрасца, 

фотокопија дипломе и фотокопија  уговора о раду); 

- за партију 2 да има најмање 15 (петнаест) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода); да у оквиру ових  15  

стално запослених радника, има 1 (једног) стално запосленог дипл инжењера 

ветерине, 1 (једног) стално запосленог технолога – дипл.инжињер технологије 

и 1 (једног) технолога анималних производа (доказ фотокопија М обрасца, 

фотокопија дипломе и фотокопија  уговора о раду); 

- за партију 3 да има најмање 15  (петнаест) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода); да у оквиру ових 15 

стално запослених радника, има 1 (једног) стално запосленог дипл инжењера 

ветерине, 1 (једног) стално запосленог технолога – дипл.инжињер технологије 

и 1 (једног) технолога анималних производа (доказ фотокопија М обрасца, 

фотокопија дипломе и фотокопија  уговора о раду); 

- за партију 4 да има најмање 15  (петнаест) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода);  
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- за партију 5 да има најмање 15  (петнаест) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода); да у оквиру ових 15  

стално запослених радника, има 1 (једног) стално запосленa технолога – 

дипл.инжињер технологије (доказ фотокопија М обрасца, фотокопија дипломе, 

и фотокопија  уговора о раду); 

- за партију 6 да има најмање 6 (шест) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода); 

- за партију 7 да има најмање 10 (десет) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода); да у оквиру ових 10 

стално запослених радника,  има 1 ( једног) радног ангажованог  дипломираног 

инжињера агрономије; 

- за партију 8 да има најмање 10 (десет) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода); 

- за партију 9 да има најмање  15 (петнаест) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода);  

- за партију 10 да има најмање 10 (десет) стално запослених радника, за које 

понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача (извод из електронске базе података пореске 

управе – ЕБП-ПУРС од задње исплате или копије уговора о раду за тражени 

број радника. Довољан доказ је прва страна извода);  

3) Неопходан технички капацитет:  
 
- ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2, 3, 4, 5 И 8 НАЈМАЊЕ ДВА ДОСТАВНА ВОЗИЛА СА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈОМ И 

РАСХЛАДНИМ УРЕЂАЈЕМ ЗА ТРАНСПОРТ РОБЕ У ОДГОВАРАЈУЋЕМ ТЕПЕРАТУРНОМ РЕЖИМУ 

- ЗА ПАРТИЈЕ 6, 7, 9 И 10 НАЈМАЊЕ ДВА ТЕРЕТНА ДОСТАВНА ВОЗИЛА 

 ДОКАЗ: КОПИЈА ПОПИСНЕ ЛИСТЕ ИЛИ КЊИГОВОДСТВЕНЕ КАРТИЦЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, ИЛИ 

КОПИЈА ВАЖЕЋИХ САОБРАЋАНИХ ДОЗВОЛА ВОЗИЛА, ИЛИ РАЧУН ИЛИ ВАЖЕЋИ УГОВОР О ЗАКУПУ, 

УГОВОР О ЛИЗИНГУ ИЛИ УГОВОР О ПОСЛУЗИ.  

-Такође уз понуду Понуђач је обавезан да достави важеће сертификате као доказ о примени 
система менаџмента квалитетом на свим локацијама за које понуђач доказује испуњеност 
обавезних и додатних услова у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008 или 
одговарајући и система управљања хигијеном, укључујући ХАЦЦП или ИСО 22000:2005 
који се искључиво односе на предмет јавне набавке – партију на коју се подноси понуда 
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(доказ: копија важећих сертификата понуђача о примени СРПС ИСО 9001:2008 или 
одговарајући и ХАЦЦП стандарда или ИСО 22000:2005). 

-Понуђач доставља уз понуду декларације за понуђене производе (оригинал или фотокопију 
са паковања производа). За све време трајања уговора, добављач мора да испоручује 
искључиво производ са декларацијом достављеном уз понуду. Промена произвођача 
производа у току трајања уговора, могућа је само изузетно, уз претходно писмено 
обавештавање наручиоца и по добијању његове писмене сагласности. Уз захтев за промену 
произвођача, добављач је обавезан да наручиоцу достави за новог произвођача/производ све 
доказе који су тражени конкурсном документацијом и узорак производа. Због промене 
произвођача/ производа, добављач не може захтевати повећање цене. 

-Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине -Управе за ветерину 
(ранији назив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде) о испуњености 
ветеринарско-санитарних услова за објекат из делатности коју понуђач обавља (доказ се 
односи на правно лице и предузетника чија је делатност производња/прерада производа 
животињског порекла): - клање животиња (папкари, живина, риба), - расецање меса 
(папкари, живина, риба), - прераду-обрада меса (папкари, живина, риба), - производњу јаја.  

-Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину 
(ранији назив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде) о испуњености 
ветеринарско-санитарних услова за објекат за хлађење, смрзавање, и ускладиштење 
животних намирница животињског порекла који су предмет набавке (доказ се односи на 
понуђача који обавља делатност промета производима животињског порекла).  

 

 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.  

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава 
овај услов кумулативно и достави доказ. 
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     ПРИЛОГ 5.  – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

у поступку јавне набавке добара –  намирница за припремање хране за 2020. годину за 
потребе наручиоца Дом ученика средњих школа Краљево, по партијама и то: 
 

Партија I – Набавка свежег свињског и јунећег меса 
 
Ред 

бр.  

Назив добра Јед. 

мере 

Планиране 

Количине 

1. Бут свињски БК Умотан у стреч фолију и паковано у пвц лодне  Кг. 1.300 

2. Плећка свињска БКУмотан у стреч фолију и паковано у пвц 

лодне  

Кг. 150 

3. Јунећа јетра Кг. 30 

4. Јунећа плећка БКУмотан у стреч фолију и паковано у пвц лодне  Кг. 1.500 

5. Бут јунећи БКУмотан у стреч фолију и паковано у пвц лодне  Кг. 2.500 

6. Свињска крменадлаУмотан у стреч фолију и паковано у пвц 

лодне  

Кг. 1.100 

7. Пљескавица( јунеће месо минимум 90% и свињско месо 

максимум 10%) Умотано у стреч фолију и паковано у картонске 

кутије масе 10 килограма (5 паковања од по 2 кг. уситњеног меса 

умотаног у стреч фолију)  

Кг. 1.400 

8. Маст домаћа свињска црево 1/1 Кг. 200 

9. Јунећи паумфлекУмотан у стреч фолију и паковано у пвц лодне  Кг. 50 

10. Свињски врат БК  Кг. 100 

11. Роловани ћевапи у сланини( јунеће месо минимум 90% и 

свињско месо максимум 10%) Умотано у стреч фолију и 

паковано у картонске кутије масе 10 килограма (5 паковања од 

по 2 кг. уситњеног меса умотаног у стреч фолију)  

Кг.  550 

12. Свињски ражњићи (Умотаноу стреч фолију и паковано у 

картонске кутије масе 10 килограма (5 паковања од по 2 кг. 

уситњеног меса умотаног у стреч фолију)  

Кг.  150 

13. Ћевапи ( јунеће месо минимум 90% и свињско месо максимум 

10%) Умотано у стреч фолију и паковано у картонске кутије масе 

10 килограма (5 паковања од по 2 кг. уситњеног меса умотаног у 

стреч фолију)  

Кг.  400 

14. Свињска скрама роловање  кг. 300 

 
 
 
 
ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
           
________________              М.П.            ________________________ 
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Партија II- Набавка сухомеснатих производи 
 
Ред 

бр.  

Назив добра Јед. 

Мере 

Планиране 

количине 

1. Буткице суве свињске Кг. 200 

2. Сува ребра (царско месо) Кг. 450 

3. Димљена шпиц ребра Кг. 150 

4. Говеђа пршута (вакум)  Кг. 110 

5. Кобасица чајна (вакум) Кг. 900 

6. Кобасица сремска (вакум) Кг. 150 

7. 
Кобасица крањска 

(вакум) комад 100 гр  

Кг. 700 

8. Кобасица српска (вакум)комад 100 гр  Кг. 180 

9. Хамбуршка сланина (вакум) Кг. 520 

10. Месната сланина (вакум) Кг. 70 

11. Печеница димљена свињска (вакум) Кг.. 250 

12. Ћурећи филе (у цреву) Кг. 200 

13. Димљена вратовина (вакум)  Кг.  100 

14. Пилећа прса (у цреву)  Кг. 370 

15.   Паштета  (јетрена)  100. гр. Алу-пак. Ком. 5.000 

16. Роштиљска кобасица (вакум)комад100 гр.   Кг. 500 

17.  Салама посебна (у цреву) Кг. 120 

18. Салама француска (у цреву) Кг. 80 

19. Салама пилећи паризер(у цреву) Кг. 200 

20. Шунка- пица (у цреву) Кг. 60 

21. Шунка стишњена (у цреву)   Кг. 560 

22. Виршле обичне (вакум)– 1 пар 100 гр   Кг. 420 

23. Пилеће виршле (вакум)– 1 пар 100 гр  Кг. 600 

24. Кобасица сафалада (вакум)– комад 100 гр.  Кг. 100 

25. Месни нарезак (говеђи)  100 гр. Алу-пак Ком. 1.000 

26. Месни нарезак(свињски)  100 гр. Алу-пак Ком. 1.000 

27. Димљено  свињско месо  Кг. 150 

28. Индустријски кулен (вакум) Кг. 150 

29. Димљено јунеће месо (вакум) Кг. 600 

30. Суџук (вакум) Кг. 30 

31. Шунка – тост црево Кг. 50 

32.  Чварци Кг. 30 

33. Рибља паштета 100 гр. Алу-пак. Ком.  1.000 

34. Паштета пилећа 100гр. Алу-пак Ком. 1.000 

35. Биљна паштета 50 гр. Ком. 1.000 

36. Хумус намаз 
100 гр. 

Ком. 1.000 

 
ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
           
________________              М.П.            ________________________ 
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Партија III -Набавка свежег пилећег меса 
 
Ред 
бр.  

Назив добара Опис паковања Jeд. 
Мере 

Планиране 
количине 

1. Пилећи батак и 
карабатак 

А класе,тежина 
Комада  мин  
180гр 

 
Кг. 
 

2.600 

 
2. 

 
Пилеће месо 
 

*А* класе тежина трупа  
минимум од 2-2,5 кг 

 
Кг. 
 

 
850 

 
3. 
 

 
Пилеће бело месо са 
коском 

Паковано у ПАили ПЕ 
раздвојено стрећ фолијом у 
редове 
 

 
Кг. 

 
2.000 

4. Пилећа јетра  Пак. 5/1 Кг. 60 
5.  Ћуреће бело Пак.5 кг Кг. 650 
 
ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
           
________________              М.П.            ________________________ 
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Партија IV  –  Набавка рибе и прерађевине од рибе 
 
Ред 
бр.  

Назив добра Опис паковања Планиране 
количине 

Јед. 
Мере 

1. Замрзнути ослић Очишћен без главе и 
репа,мин 700гр ком. 

1.300 Кг. 

2. Замрзнути филет 
ослића 

Непанирани,без глазуре 520 Кг. 

3. Пастрмка Замрзнутаочишћена,мин,200-
250гр ком 

70 Кг. 

4. Сардина 125 .гр.  10.500 Ком. 
5. Туњевина 165.гр 

 (комади) 
/ 

 
5.000 Ком. 

6. Туњевина 165. Гр.  
(комадићи) 

/ 
 

7.000 Ком. 

7. Рибљи ћевапи Панирани,замрзнути пак 5кг 280 Кг. 
8. Рибље пљескавице Панирани,замрзнути пак 5кг 280 Кг. 
9. Замрзнути наглазирани 

филети сома 
Пангасиус 
Паковање 5кг 
 

70 Кг. 

10. Шаран  Свеж очишћен ,без главе и 
репа мин.2кг ком 

150 Кг. 

11. Скуша Скуша цела замрзнута, 
200-300гр ком 

80 Кг. 

 
ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
           
________________              М.П.            ________________________ 
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Партија V - Набавка млека и млечних прерађевина 
Ред 

бр.  

Назив добра Опис паковања Јединица 

мере 

Планиране 

количине 

1. Млеко свеже –

пастеризовано2,8 %мм  

пак. 1 л Литар 7.000 

2. Млеко АК – стерилизовано 

2,8 %мм 

пак.  250 мл Ком. 250 

3. Млеко у праху пак. 1 кг Кг 75 

4. Јогурт 3,2% мм    пак. 1 л Литар 8.000 

5. Јогурт 3,2% мм пак. 200 мл Ком. 900 

6. Кисело млеко 3,2% мм          пак. 200 мл Ком. 2.500 

7. Чоколадно млеко пак. 250 мл Ком. 7.000 

8. Пастеризована кисела павлака 

миним. 20% мм  

пак.1/1 л Литар 80 

9. Павлака слатка    пак. 500 мл Литар 100 

10. Сир топљени д 25–35%мм, 

комад 35 гр (троуглић)  

Кут. 140 гр. Кг 750 

11. Качкаваљ за пицу мин.45 % 

мм 

вакум пак. од 1 кг. Кг 780 

12. Качкаваљ моцарела мин. 45 % 

мм 

вакум пак. од 1 кг Кг 80 

13. Качкаваљ трапист 45% мм вакум пак. од 1 кг Кг 80 

14. Качкаваљ едамер од крављег 

млека, мин. 45% м. м.  

вакум пак. од 1 кг. Кг 80 

15. Сир фета  мин.45% мм пак. од 2 кг Кг 60 

16. Сирни намаз мин. 45 % мм                пак.канта Кг 1.100 

17. Сир мрвљени 

(за бурек – са мање масноће )  

пак. по 5 кг Кг 230 

18. Крављи сир  -кришка 25%мм пак. 10. кг. Канта Кг 800 

19. Маслац мин. 80% мм пак.од 20 гр Кг 55 

20. Млеко дуготрајно  пак. 1л Л 500 

21. Mлади крављи сир пак. 10 кг.канта Кг  50 

22. Неслан сир мрвљени пак. канта Кг  50 

23 Милк шејк   250 гр 2.500 Кг  
24. Воћни јогурт  150 гр. 1.000 Ком 
25. Павлака за кување 1 л 50 Л 

 
ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
           
________________              М.П.            ________________________ 
 
Партија VI -Набавка конзумних јаја 
 
Ред. 

Бр. 

Назив добра Јед. Мере Планиране количине 

1. Свежа конзумна јаја  

*А* класе                        

Ком. 65.000 
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ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
           
________________              М.П.            ________________________ 
 
Партија VII - Набавка свежег воћа и поврћа 

 
ЗА ПЕРИОД    01.08 – 31.12. 

Ред 
бр.  

Назив добра Карактеристике производа Јед. 
Мере 

Планиране 
количине 

1. Јабуке Iкласа ,маса плода од 180-200гр Кг. 1.300 
2. Поморанџе Iкласа,маса плода 200 гр Кг. 1.800 
3. Лимун I класа Кг. 180 
4. Мандарине I класа Кг. 500 
5. Банане Iкласа маса плода 200гр Кг. 1.900 
6. Киви I класа ,маса плода 100-120гр Кг. 500 
7. Бресква Iкласа  пречника50-60мм и масе 

плода 180-200гр 
Кг. 600 

8. Јагода / Кг. - 
9. Кајсија / Кг. - 
10. Малина / Кг. - 
11. Крушка I класа маса плода од 180-200гр Кг. 700 
12. Шљива Iкласа Кг. 200 
13. Лубеница I класа Кг. 350 
14. Трешње / Кг. / 
15. Грожђе I класа Кг. 750 
16. Млади лук црни / Кг. / 
17. Папричица љута Зелена  дужине 12-20цм са 

петељком 
Кг. 20 

18. Паприка бабура I класа ,крупноћа плода 12-20 
ком.у 1кг 

Кг. 400 

19. Паприка шиља I класа,крупноћа плода 12-22ком.у 
1кг 

Кг. 800 

20. Салата зелена I класа ,свежег изгледа. Кг. 150 
21. Першун I класе Кг. 60 
22. Пашканат I класе Кг. 70 
23. Целер корен I класе Кг. 110 
24. Лук црни Здраве главице,непроклијале 

Пречника најмање 6цм 
Кг. 700 

25. Лук бели I класа Кг. 35 
26. Кромпир млади / Кг. / 
27. Кромпир стари I класа,пречник плода за округле 

сорте мин 70мм а за дугуљасте 25-
20мм 

Кг. 9.000 

28. Пасуљ – 
градиштанац 25/1 

I класа, у једној испоруци мора 
бити иста сорта,без потамнелих и 
смежуравих зрна 

Кг. 200 

29. Пасуљ – Тетовац 
25/1 

I класа, у једној испоруци мора 
бити иста сорта без потамнелих и 
смежуравих зрна 

Кг. 700 

29. Шаргарепа I класа Кг. 600 
30. Купус I  класа,добро развијених 

,чврстихи збијених главица. 
Тежине мин. 2кг                                                                  

Кг. 7.000 
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31. Парадајз I класа,да је плод цео,здрав и чист. Кг. 1.200 
32. Краставац I класа, да је плод свеж , сочни и да 

нису деформисани,без трагова 
труљења 

Кг. 950 

33. Тиквице I класа,младе ,уједначене по 
облику и тежини дужине плода 20-
25цм 

Кг. 400 

34. Печурке – 
шампињони свежи 

I класа, свеже беле боје Кг. 500 

35. Плави парадајз I класа, уједначен по дужини плода 
20-25 см 

Кг. 50 

36.  Зелени парадајиз  / Кг / 
37. Карфиол Iкласа Кг. 200 
38. Спанаћ Iкласа,целих листова зелене боје и 

без корена 
Кг. 150 

39.  Блитва  Iкласа,без икаквих недостатака а 
нарочито без увелости 

Кг. 60 

40. Кељ / Кг. / 
41. Празилук I класа добро развијен ,бели део 

мора бити једну трећину од укупне 
дужине и пречника најмање 2 цм. 

Кг. 100 

42. Ротквице I класа,свеж сочан корен  
пречника1,5-2цм 

Кг. 70 

43. Цвекла Iкласа,сочног корена Кг. 750 
44. Нектарине I класа,маса плода 170-200гр Кг. 900 
45. Бундева I класа свеже без трагова труљења Кг. 30 
46. Мирођија I класа Кг. 3 
47. Броколи I класа свежег изгледа ,зелене боје 

без трагова пожутелости 
Кг. 200 

48. Рен  Класа, једрог корена без рачви Кг. 10 
49. Корнишони I класа, свежи ,дужина плода 6-8цм Кг. 50 
50. Бела ротква Iкласа, чиста да није спарушена Кг. 30 
51. Црна ротква I класа, чиста да није спарушена Кг.  30 
52. Диња I класа, плод најмање 1,5 кг Кг.  110 
 

ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.07 
Ред 
бр.  

Назив добра Карактеристике 
производа 

Јед. 
Мере 

Планиране 
количине 

1. Јабуке I класа,маса плодаод 180-200гр Кг. 1.600 
2. Поморанџе I класа,маса плода 180-200 гр Кг. 2.800 
3. Лимун I класа Кг. 220 
4. Мандарине I класа Кг. 700 
5. Банане I класа ,маса плода 180-200гр Кг. 2.100 
6. Киви Iкласа,маса плода 100-120гр Кг. 500 
7. Бресква I класа,50-60мм пречника и масе плода 180-200гр Кг. 100 
8. Јагода I класа  пречник плода најмање18мм Кг. 600 
9. Кајсија Iкласа, пречник плода најмање 30мм Кг. 500 
10. Малина I класа свежег и целог плода Кг. 200 
11. Крушка I класа, маса плода 180-200гр Кг. 350 
12. Шљива I класа Кг. 220 
13. Лубеница I класа Кг. 200 
14. Трешње I класа ,пречник плода најмање 15мм Кг. 360 
15. Грожђе I класа Кг. 260 
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16. Млади лук црни I класа,свеже зелене перути без пожутелих 
трагова 

Кг. 250 

17. Папричица љута I класа ,плода дужине 12-20цм са петељком Кг. 22 
18. Паприка бабура Iкласа,крупноћа плода 12-20ком.у 1кг Кг. 150 
19. Паприка шиља Iкласа,крупноћа плода 12-20ком.у 1кг Кг. 200 
20. Салата зелена I класа,свежих листова,без трагова пожутелости Кг. 600 
21. Першун I класа Кг. 40 
22. Пашканат I класа Кг. 20 
23. Целер корен I класа Кг. 60 
24. Лук црни I класа, здравихглавица,непроклијалих,пречника 

најмање 6цм 
Кг. 1.000 

25. Лук бели I класа Кг. 25 
26. Кромпир млади I  класа ,пречник кртоле 25-50мм Кг. 800 
27. Кромпир стари I класа,пречник плода за округле сорте мин 

70мм а за дугуљасте25-50мм 
Кг. 8.000 

28. Пасуљ – 
градиштанац25/1 

I класа, у једној испоруци мора бити иста 
сорта,без потамнелихи смежуравих зрна 

Кг. 150 

29. Пасуљ – Тетовац 
25/1 

I класа,у једној испоруци мора бити иста сорта 
без потамнелих и смежуравих зрна. 

Кг. 650 

30. Шаргарепа I класа Кг. 500 
31. Купус I класа добро развијених чврстих и збијених 

главица,тежине мин 2кг 
Кг. 1.000 

32. Парадајз I класа ,да је плод здрав  цео и чврст. Кг. 1.300 
33. Краставац I класа,да је плод свеж сочан и да није 

деформисан,без трагова труљења 
Кг. 800 

34. Тиквице I класа,младе уједначене по облику и 
тежини,дужине плода20-25цм 

Кг. 200 

35. Печурке – 
шампињони 
свежи 

I класа свеже беле боје Кг. 500 

36. Плави парадајз / Кг. / 
37.  Зелени парадајиз  / Кг / 
38. Карфиол / Кг. / 
39. Спанаћ I класа,целих листова зелене бојеи без корена Кг. 200 
40.  Блитва  I класа, без икаквих недостатака а нарочито без 

увелости. 
Кг. 60 

41. Кељ / Кг. / 
42. Празилук Плод добро развијен ,бели део једна трећина под 

укупне дужине и пречника најмање 2цм 
Кг. / 

43.  Ротквице I класа,свеж сочан корен пречника 1,5-2цм Кг. 10 
44. Цвекла I класа ,да има сочан корен Кг. 350 
45. Нектарине I класа, маса плода 170-200гр Кг. 800 
46. Бундева / Кг. / 
47. Мирођија I класа Кг. 2 
48. Броколи I класа свежег изгледа,зелене боје без трагова 

пожутелости 
Кг. 80 

49. Рен I класа,једрог корена без рачви Кг. 5 
50. Корнишони / Кг. / 
51 Зелени лист 

купуса 
I класа,,свежих ,целих ,зелених листова,без 
пожутелости 

Кг. 120 

52. Бела ротква Iкласа ,чистог свежег корена Кг. 10 
53. Црна ротква  I класа, чистог свежег корена Кг. 10 
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54. Диња  I класа тежина плода мин 1,5кг Кг. 20 
ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
           
________________              М.П.            ________________________ 
 
Партија VIII - Набавка конзервисаног и дубоко замрзнутог воћа и поврћа 
Ред 

бр.  

Назив добра Опис паковања Планиране 

Количине 

Јед. Мере 

1. Грашак – замрзнут  I класа-пак 10 кг 700 Кг 

2. Боранија – замрзнута I класа – как. 10 кг 400 Кг 

3. Мешано поврће за ђувеч – замрзнуто I класа –пак. 10 кг 500 Кг 

4. Спанаћ – замрзнут Iкласа –пак. 450 гр 100 Кг 

5. Поврће за супу 

(мешавина) – замрзнуто 

Iкласа-пак.10 кг. 

 

500 Кг 

6. Малина – замрзнута Iкласа –1/1 кг 220 Кг 

7. Јагода – замрзнута Iкласа –1/1 кг 170 Кг 

8. Вишња – замрзнута I класа-1/1 кг 250 Кг 

9. Кукуруз шећерац замрзнут I класа-1/1 кг 100 Кг  

10. Мешано поврће за руску салату I класа-Пак. 10 кг 250 Кг  

11. Цвекла  пастеризован 5 /1 лименка, 

тежина нето плода минимум 2,1 кг 

ком 

Конз. 5/1 

нето масе 

800 Кг. 

12. Ајвар  Конз. 5/1 нето масе 350 Кг. 

13. Кисели краставац пастеризован 5 /1 

лименка, тежина нето плода 

минимум 2,1 кг ком   

Конз. 5/1 нето масе 800 Кг. 

14. Паприка салата – филети 

пастеризован 5 /1 лименка, тежина 

нето плода минимум 2,1 кг ком 

Конз. 5/1 нето масе 700 Кг. 

15. Mешана салата  пастеризован 5 /1 

лименка, тежина нето плода 

минимум 2,1 кг ком 

Конз. 5/1 нето масе 250 Кг. 

16. Ђувеч  пастеризована 5 /1 лименка, 

тежина нето плода минимум 2,1 кг 

ком 

Конз. 5/1 нето масе 150 Кг. 

17. Боранија  пастеризован 5 /1 лименка, 

тежина нето плода минимум 2,1 кг 

ком 

Конз. 5/1 нето масе 50 Кг. 

18. Грашак пастеризован 5 /1 лименка, 

тежина нето плода минимум 2,1 кг 

ком 

Конз. 5/1 нето масе 50 Кг. 

19. Парадајз пире пастеризован, 

двоструки концентрат црвеног 

парадајза са 25-30% суве материје  

Конз. 5/1 нето масе 450 Кг. 

20. Компот од шљиваКомпот 5/1 

лименка , тежина нето плода 

минимум 2,1 кг - мање сладак  

Конз. 5/1 нето масе 500 Кг. 

21. Компот од бресквеКомпот 5/1 

лименка , тежина нето плода 

минимум 2,1 кг - мање сладак  

Конз. 5/1 нето масе 800 Кг. 

22. Џем – шипурак тежина је нето 2,7кг  Пак. 3/1 20 Кг. 



 
 

 30 / 63 
 

23. Мармелада- мешана тежина је нето 

2,7кг  

Пак. 3/1 300 Кг. 

24. Залеђени помфрит, Пак. 1 кг 100 Кг. 

ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА     
________________              М.П.            _______________________ 
Партија IX - Набавка робе широке потрошње 
 
Ред 

бр.  

Назив добра Опис паковања Планиране 

количине 

Jeд.  

мере 

1. Суво грожђе  Пак. 5/1 45 Кг. 

2. Бибер у зрну  Пак. 10 гр 3,5 Кг. 

3. Бибер млевени Пак. 5 гр 25 Кг. 

4. Есенција   250 мл 5 Литар 

5. Чоколада у праху  Пак. 1/1 кг 20 Кг. 

6. Першунов лист сушен  Пак. 1/1 кг 7 Кг. 

7. Целеров лист сушен  Пак. 1/1 кг 5 Кг. 

8. Сирће алкохолно Пак. 1/1 л 600 Л. 

9. Какао прах  Пак. 5/1 15 Кг. 

10. Кечап    Пак. 1/1 800 Кг. 

11. Паприка млевена – 

слатка 

Пак. 2/1 60 Кг. 

12. Сирће винско Пак. 1/1 50 Л. 

13. Додатак јелима са 

поврћем и зачинима 

Пак. 1/1 170 Кг. 

14. Конзерванс  Пак. 10 гр 11 Кг. 

15. Сода бикарбона Пак. 1/1 9 Кг. 

16. Супа концентрат   

(говеђа,кокошја) 

Пак. 1/1 300 Кг. 

17. Презле  Пак. 1/1 / Кг. 

18. Цимет  Пак. 10 гр. 11 Кг. 

19. Прашак за пециво  Пак. 10 гр 20 Кг. 

20. Сенф  - деликатес Пак. 1/1 кг 70 Кг. 

21. Со - јодирана Пак. 5/1 600 Кг. 

22. Прашак за пудинг 

(јагода, малина, ванила 

и чоколада)  

Пак. 1/1 90 Кг. 

23. Чоколада за кување Пак. 2/1 240 Кг. 

24. Млечни чоколадни 

крем -  еуро крем 

Пак. 0,9 кг 1.300 Кг. 

25. Кекс  Пак. 1/1 170 Кг. 

26. Густин  Пак. 1/1 7 Кг. 

27. Шлаг  Пак. 1/1 250 Кг. 

28. Ким   Пак. 10 гр.  4 Кг. 

29. Рум екстрат Пак. 10мл 9 Л. 

30. Пиринач – кочански  Пак. 25 кг 700 Кг. 

31. Оригано  Пак. 3 гр 1.100 Ком. 

32. Кокосово брашно Пак.1/1 15 Кг. 

33. Желе бомбоне  Пак. 3/1 40 Кг. 

34. Желатин  Пак. 10 гр 200 Ком. 

35. Тако тортица  Пак. 35 гр 3.700 Ком. 
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36. Обланда  Пак 200 гр 8 Кг. 

37. Сусам  Пак. 3/1 55 Кг. 

38. Крем банане  Пак. 10 гр. 2.500 Ком. 

39. Еуро крем ( „или 

одговарајуће“ 

Ципирипи, Таково ...), 

пвц чашица са фолија 

поклопцем  

Пак. 50 гр 1.900 Ком. 

40. Ловоров лист Пак 100 гр. 6 Кг. 

41. Лимунтус Пак. 10 гр 100 Ком. 

42. Пишкоте  Пак. 250 гр. 60 Кг. 

43. Орах очишћен Пак. 1/1 75 Кг. 

44. Кромпир пире у 

пахуљицама 

Пак 5/1  220 Кг. 

45. Мак – млевени Пак. 1/1 15 Кг. 

46. Макарона са јајима Пак. 400 гр 750 Кг.  

47. Палента  Пак. 400 гр / Кг. 

48. Шпагете са јајима Пак. 400 гр 220 Кг. 

49. Кисела вода  Пак. 2/1 л 700 Л. 

50. Сок бресква тетрапак Тетрапак 2/1 л 500 Л. 

51. Сок ананас  Тетрапак 2/1 л 200 Л. 

52. Сок коктел  Тетрапак 2/1 л 500 Л. 

53. Сок јагода  Тетрапак 2/1 л 500 Л. 

54. Сок поморанџа – ђус  Тетрапак 2/1 л 1.000 Л. 

55. Сок јабука Тетрапак 2/1 л 600 Л. 

56. Сок боровница  Тетрапак 2/1 л 600 Л. 

57. Сируп од лимуна  Пак 1/1 л 10 Л. 

58. Сируп од наранџе  Пак. 1/1 л 10 Л. 

59. Минерална вода 

негазирана  

Пак. 0,3 л 200 Ком. 

60. Сок – дојпак Пак. 0,2 л 18.000 Ком. 

61. Чај врећица (нана, 

шумско воће, и 

хибискус)  

Пак. Са 20 филтер врећица 600 Ком. 

62. Резанци са јајима Пак. 400 гр 350 Кг. 

63. Мед  Хотелско пак. 30 гр. 1.300 Ком. 

64. Маргарин стони Пак. 250 гр 750 Кг. 

65. Индустријски маргарин Пак 2/1 кг 1.505 Кг. 

66. Винобран  Пак. 1/1 кг 2 Кг. 

67. Уље Пак. 1/1 л 5.000 Л. 

68. Шећер ванилин Пак. 10 гр 800 Ком. 

69. Мед  Пак. 1/1 кг 85 Кг. 

70. Шећер кристал  Пак. 50 кг 1.500 Кг. 

71. Шећер у праху  Пак. 1/1 кг 100 Кг. 

72. Гриз пшенични Пак. 1/1 200 Кг. 

73. Лешник  Пак.250 гр 10 Кг. 

74.  Бадем Пак. 250. Гр 10 Кг. 

75. Суви квасац Пак. 10 гр 50 Ком.  

76.  Мак семе Пак. 1/1 кг / Кг. 

77. Пшеница – белица Пак. 1/1 43 Кг. 
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78. Овсене пахуљице Пак. 5/1 / Кг. 

79. Корни флекс Пак. 5/1 13 Кг. 

80. Ланено семе Пак. 1/1 кг 2 Кг. 

81. Кукуруз кокичар Пак. 5/1 / Кг. 

82. Мускантно орашче  Пак. 1/1 0,5 Кг. 

83. Екстрат од ваниле или 

наранџе 

Пак.10 мл 1 Л. 

84. Термостабилна 

мармелада 

Пак. 5/1 160 Кг. 

85. Суви босиљак Пак. 1/1 4 Кг. 

86. Чили зачин Пак. 0,2 4 Кг. 

87. Ђумбир у праху Пак. 1/1 4 Кг. 

88. Рузмарин суви Пак 1/1 3 Кг. 

89. Жалфија сува Пак. 1/1 2 Кг. 

90. Сунцокрет семе 

очишћено 

Пак.1/1 5 Кг. 

91. Кикирики печен Пак. 1/1 60 Кг. 

92. Мусли Пак. 1/1 35 Кг. 

93. Соја сос Пак 1/1 15 Л. 

94. Мајонез Пак. 2/1 200 Кг. 

95. Готови додаци  за 

печену свињетину 

Пак 200 гр. 7 Кг. 

96. Готови додаци  за 

печену јунетину 

Пак  200 гр. 7 Кг. 

97. Готови додаци  за 

печену пилетину 

Пак 200 гр. 7 Кг. 

98. Готови додаци  за 

печену рибу 

Пак 200 гр. 7 Кг. 

99. Готови додаци  за 

пљескавице и ћевапе 

Пак 200гр. 7 Кг. 

100. Сува паприка за 

пуњење 

Веза 10/1 8 Кг. 

101. Печурке конзервисане Пак 1/1 20 Кг. 

102. Мармелада Хотелско пак. 50. гр 1.300 Ком. 

103. Паприка млевена – 

љута 

Пак. 1 кг 8 Кг.  

104. Табаско сос 0,060/1 3 Л . 

105. Балзамико сирће 0,5/1 3 Л. 

106. Ворчестер сос 0,250/1 3 Л. 

107. Суве шљиве Пак. 1/1 10 Кг. 

108. Тартар сос Пак .1/1 20 Кг. 

109. Соја комадна Пак. 25/1 20 Кг. 

110. Соја љуспице Пак. 25/1 15 Кг. 

111. Плазма  Пак. 150гр. 600 Ком. 

112. Воћни надев јагода 

(термостабилан) 

Пак. 6 кг.  24 Кг. 

113. Воћни надев кајсија 

(термостабилан) 

Пак. 6 кг.  24 Кг. 

114. Воћни надев наранџа 

(термостабилан) 

Пак. 6 кг.  18 Кг. 
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115. Воћни надев вишња 

(термостабилан) 

Пак. 6 кг.  36 Кг. 

116. Воћни надев малина 

(термостабилан) 

Пак. 6 кг.  24 Кг. 

117. Воћни надев шумско 

воће 

(термостабилан) 

Пак. 6 кг.  36 Кг. 

118. Надев са укусом 

чоколаде 

(термостабилан) 

Пак. 6 кг.  54 Кг. 

119. Прелив од чоколе типа 

Топинг или 

одговарајући 

Пак. 400 гр. 50 Ком. 

120. Прелив од карамеле 

типа Топинг или 

одговарајући 

Пак. 400 гр. 10 Ком. 

121. Кокос десерт 0,03 кг 500 Ком. 
122. Сладолед штапић 60 грама 1.600 Ком. 
123. Бонжита,  20 грама 2.400 Ком. 

 
ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
           
________________              М.П.            ________________________ 
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Партија X - Набавка брашна и прерађевина од брашна 
Ред 

бр.  

Назив добра Опис паковања Планиране 

Количине 

Јед мере 

1. Коре за гибаницу Пак. 0,5 кг 800 Кг. 

2. Брашно тип 400          

(наменско брашно само за 

бурек) 

25/1кг. 500 Кг. 

 

3. Брашно тип 500    25/1кг. 18.000 Кг. 

 

4. Квасац  250 гр. 550 Кг. 

5. Kукурузно брашно 1/1 кг. 180 Кг. 

6. Брашно ражано 5/1 кг. 200 Кг. 

7. Адитив             10/1 кг. 110 Кг. 

8. Хлеб полубели  500. гр 1.000 Ком 

9. Хлеб полубели - бајат 500 гр /  Ком. 

10.  Хлеб бели, 500 гр. резани 500. гр. 27.000 Ком. 
 

ДАТУМ:         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
           
________________              М.П.            ________________________ 
 

НАПОМЕНА: Понуђач попуњава техничку спецификацију на за то предвиђеним 
местима потписује и оверава. Количине дате у техничкој спецификацији су оквирне 
и Наручилац задржава право да у зависности од потреба поручи већу или мању 
количину намирница. 

Производи морају задовољавати важеће Законе, Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне 
намирнице која се испоручује: - Закон о безбедности хране (”Сл. гласник РС“ бр. 41/09), - Закон о ветеринарству (Сл. 
гласник РС” бр. 91/05 , 30/10. године и 93/2012.), - Правилник о квалитету меса пернате живине (”Сл. лист СФРЈ” бр. 
1/81, 51/88), - Правилник о ветеринарско - санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену 
хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла („Сл. гласник РС“ бр. 25/11), - 
Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Сл. гласник РС“ бр. 94/2015), 
Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње 
и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту 
биља („Сл. гласник РС“ 72/14) - Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за промет животиња, ("Сл. 
гласник РС"), бр. 105/13 - Правилник о начину и поступку спровођења службене контроле хране животињског порекла 
и начину вршења службене контроле животиња пре и после њиховог клања, "Сл. гласник РС", бр. 99/10 - Правилник о 
облику и садржини жига као и начину и поступку обележавања хране животињског порекла („Сл. гласник РС'' бр. 
44/07), - Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/10), - Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 
92/11), - Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних 
намирница и предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97), - Правилник о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13 и 101/13), и друге сходно врсти и категорији животних намирница за 
које се конкурише. 

ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, 
слике, цртеже и др.) КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ 
ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. 

Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене 
животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија 
именована од стране наручиоца. Испоручилац ће бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да 
истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узорковања. Трошак анализа сноси 
Испоручилац. Анализа ће се обављати референтним лабораторијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет 
испоручиоца.  Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац. ДОБАВЉАЧ ЈЕ 
ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА РОКОВА ИСПОРУКЕ ДАТИХ У ПОНУДИ, САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА 
ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.  Испоручилац је у обавези да се 
придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој 
спецификацији, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.  
Испоручилац је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за 
безбедност и здравље корисника, заштиту животне средине и енергетску ефикасност. 
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ПРИЛОГ 6. -  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   
 
Понуда број: ________________ од __________________ за јавну набавку добара – 
намирница за припремање хране за 2020 годину, за потребе наручиоца Дома ученика 
средњих школа Краљево, по партијама, ЈН број 1.1.1.  
 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон: 
 
 
 

Телефакс: 
 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

Назив подизвођача: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
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: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставек 
 

     Јавна набавка добара – намирница за припремање хране за 2020 годину, по партијама 
Понуда број: 

У складу са условима позива и конкурсне документације, спремни смо да набавку добара – 
намирница за припремање хране за 2020 годину, по партијама и то: Партија I– Набавка 
свежег свињског и јунећег меса, Партија II- Набавка сухомеснатих производи, Партија III -
Набавка свежег пилећег меса, Партија IV  –  Набавка рибе и прерађевине од рибе, Партија V - 
Набавка млека и млечних прерађевина, Партија VI -Набавка конзумних јаја, Партија VII - 
Набавка свежег воћа и поврћа, Партија VIII - Набавка конзервисаног и добоко замрзнутог воћа и 
поврћа, Партија IX - Набавка робе широке потрошње и Партија X - Набавка брашна и 
прерађевина од брашна, ЈН број 1.1.1., реализујемо на следећи начин: 

Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а  

Партија 1 ____________динара 

Партија 2_____________динара 

Партија 3_____________динара 

Партија 4_____________динара 

Партија 5_____________динара 

Партија 6_____________динара 

Партија 7_____________динара 

Партија 8_____________динара 

Партија 9_____________динара 

Партија 10_____________динара 

 
Укупан износ ПДВ 
 

Партија 1 ____________динара 

Партија 2_____________динара 

Партија 3_____________динара 

Партија 4_____________динара 

Партија 5_____________динара 

Партија 6_____________динара 

Партија 7_____________динара 

Партија 8_____________динара 

Партија 9_____________динара 

Партија 10_____________динара 

Укупна цена са свим трошковима са ПДВ-ом Партија 1_____________динара 
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 Партија 2_____________динара 

 Партија 3 ____________динара 

 Партија 4_____________динара 

 Партија 5_____________динара 

 Партија 6_____________динара 

 Партија 7_____________динара 

 Партија 8_____________динара 

 Партија 9_____________динара 

 Партија 10_____________динара 

 
Рок испоруке (не дужи од 24 часа) 

________ часа 

Рок и услови плаћања (не сме бити краћи од 8 дана 
нити дужи од 45 дана сагласно Закону)  

________ дана 

Рок важења понуде (минимум 60 дана) ________ дана  

Датум: М.П. Потпис 

 
 
 
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И 

ПОТПИШЕ ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ПОНУДИ ОБРАСЦА 

ПОНУДЕ НАВЕДЕНИ. 
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ПРИЛОГ 7.                                                МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Закључен у Краљеву дана ____________ између: 
 
1. Дома ученика средњих школа Краљево, улица Карађорђева број 262, Краљево, ПИБ 
101256599, матични број 07101040, кога заступа директор Драгутин Карановић  (у даљем 
тексту: Наручилац) с једне стране и 
 
2. _____________________ из _________________(седиште), ПИБ _________, матични број 
____________, текући рачун _____________________ код ______________ банке, кога 
заступа директор _______________  (у даљем тексту: Испоручилац), са друге стране. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка добара – намирница за припремање хране за 2020 
годину по партијама, за потребе наручиоца Дома ученика средњих школа Краљево  
 

Уговорне стране сагласно уговарају следеће: 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним 

набавкама, спровео отворени поступак јавне набавке добара – намирница за припремање 
хране за 2020 годину, за потребе наручиоца Дома ученика средњих школа Краљево, по 
партијама и то: Партија I– Набавка свежег свињског и јунећег меса, Партија II- Набавка 
сухомеснатих производи, Партија III -Набавка свежег пилећег меса, Партија IV  –  Набавка 
рибе и прерађевине од рибе, Партија V - Набавка млека и млечних прерађевина, Партија VI -
Набавка конзумних јаја, Партија VII - Набавка свежег воћа и поврћа, Партија VIII - Набавка 
конзервисаног и дубоко замрзнутог воћа и поврћа, Партија IX - Набавка робе широке потрошње и 
Партија X - Набавка брашна и прерађевина од брашна, ЈН број _____________, у којем је 
понуда Испоручиоаца број ______ од ______. 2020. године, изабрана као најповољнија на 
основу Одлуке о додели уговора број ____ од ______.2020. године, објављеној на Порталу 
јавних набавки дана ______. 2020. године. 
 

Члан 2. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи предмет набавке у свему према 

Техничкој спецификацији и понуди Испоручиоца број _____од ____ 2020. године, који чине 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
        Уговорне стране сагласно уговарају цену набавке добара из члана 1. и 2. овог уговора у 

износу од: 
 

За Партију I – набавка свежег свињског и јунећег меса _________ динара, без ПДВ-а,  

(словима: _______________________________________________) 

односно _________  динара са ПДВ-ом  (словима: ______________________________) 

 
За Партију II – набавка сухомеснатих производи _________ динара, без ПДВ-а  

(словима: ________________________________________________) 

односно _______  динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________) 

За Партију III – набавка свежег пилећег меса _________ динара, без ПДВ-а  

(словима: ________________________________________________) 

односно _______  динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________) 
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За Партију IV– набавка рибе и прерађевине од рибе _________ динара, без ПДВ-а  

(словима: ________________________________________________) 

односно _______  динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________) 

За Партију V – набавка млека и млечних прерађевина _________ динара, без ПДВ-а  

(словима: ________________________________________________) 

односно _______  динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________) 

За Партију VI – набавка конзумних јаја _________ динара, без ПДВ-а  

(словима: ________________________________________________) 

односно _______  динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________). 

За Партију VII – набавка свежег воћа и поврћа _________ динара, без ПДВ-а  

(словима: ________________________________________________) 

односно _______  динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________). 

За Партију VIII – набавка конзервисаног и дубоко замрзнутог воћа и поврћа ___________ 
динара, без ПДВ-а  

(словима: ________________________________________________) 

односно _______  динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________). 

За Партију IX – набавка робе широке потрошње _________ динара, без ПДВ-а  

(словима: ________________________________________________) 

односно _______  динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________). 

За Партију X – набавка брашна и прерађевина од брашна _________ динара, без ПДВ-а  

(словима: ________________________________________________) 

односно _______  динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________). 

 

    У К У П Н О (Партија I + II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X): 
______________________________________________________________ динара, без ПДВ-а 

 
словима: ____________________________________ 

   односно 
    
    У К У П Н О (Партија I + II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X): 

______________________________________________________________ динара, без ПДВ-а 
 

словима: ____________________________________ 
  (уписати укупну вредност уколико се понуда подноси за више партија). 

 Уговорена цена из става 1. овог члана  је фиксна, не подлеже променама и обухвата 
све пратеће трошкове које Испоручилац има у поступку извршења ове јавне набавке. 
Уговорне стране уговарају промену цена у току трајања уговора и то у случају;  
Промена индекса потрошачких цена хране у Републици Србији за класификовану групу 
производа за (партије 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 8 , 9 и 10) и промена цена на порталу СТИПС/ 
кванташка пијацу у Краљевуу (за партију 7). До промене цене предмета набавке у року 
важења уговора, а по истеку рока важења фиксне цене из дате понуде, може доћи, за партије 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 , 9 и 10: Промена индекса потрошачких цена хране у Републици Србији за 
класификовану групу производа за више/мање од 5% (пет процента) у односу на месец у 
коме је вршена последња промена цена. Уговорене цене могу се мењати по следећој 
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формули: Нова цена = постојећа цена х индекс потрошачких цена хране у Републици Србији 
за класификовану групу производа односно производ. На основу захтева за промену цена од 
стране добављача , добављач ће се захтевом обратити Републичком заводу за статистику – 
група за десиминацију и односе са јавношћу, у електронској форми путем сајта 
(www.stat.gov.rs) и на основу добијеног одговора о промени просечних месечних 
потрошачких односно малопродајних цена, обратиће се наручиоцу са захтевом  о промени 
цена. Наручилац ће на основу достављене документације размотрити захтев, одобрити 
повећање или тражити смањење цена по наведеној формули. За партију 7: Као репер за 
промену цена користи се промена доминантне цене на основу извештаја СТИПС-а за 
кванташку пијацу у Краљеву који објављује Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине, а који је доступан на интернет адреси http://www.stips.minpolj.gov.rs/stips/. 
за више/мање од 5% (пет процента) у односу на објављене податке СТИПС-а за период у 
коме је вршена последња промена цена. За производе који имају сезонски карактер и којих у 
тренутку отварања понуда нема у бази података, као репер користи се цена објављена на 
СТИПС-у у истој недељи претходне године у односу на дан подношења захтева за промену 
цене. Уговорене цене могу се мењати по следећој формули: Нова цена = постојећа цена х 
индекс (проценат промена цене на СТИПС-у од момента задње промене цена па до последње 
објављених података на дан подношења захтева) У случају да у тренутку захтева за промену 
цена производа нису доступни подаци са портала СТИПС-а, као репер за промену цена 
користи се метод примењен за партије 1, 2 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ако је у понуди исказана 
неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и сходно томе има право да одбије 
понуду због неуобичајено ниске цене. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге 
дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  

 
Члан 4. 

            Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене из члана три овог уговора изврши 
у року од ______ дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре-рачуна, издате 
на основу отпремнице о извршеној квалитативној и квантитативној испоруци робе и то на 
рачун Испоручиоца бр. _____________________, код ______________ банке. 
  Плаћање доспелих насталих обавеза у 2020 годину, вршиће се до висине одобрених    
апропријација (средстава на позицији у финансијском плану) за ту намену, а плаћање 
насталих и доспелих обавеза у 2021 години, вршиће се а у складу са законом којима се 
уређује буџет за 2021.годину. 

 
Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да испоручи добра за потребе Дома ученика средњих 
школа Краљево под условима из конкурсне документације, карактеристикама, роковима и 
количинама одређених у техничкој спецификацији Наручиоца и у складу са прихваћеном 
понудом Испоручиоца.  

Испоручилац се обавезује да испоруку уговорених добара врши свакодневно у року 
од _______ часа од тренутка пријема уредног захтева Наручиоца за испоруку, непосредно 
или путем електронске поште-mail-а, са приложеном спецификацијом добара за испоруку. 

  
Члан 6. 

Испоручилац гарантује, да ће квалитет добара које испоручује Наручиоцу у року 
важења овог Уговора бити сталан, у складу са преузетом понудом и спецификацијом 
предмета набавке. Испоручилац при свакој испоруци добара обезбеђује одговарајуће доказе 
о њиховој здравственој исправности у складу са позитивноправним прописима Републике 
Србије који регулишу безбедност хране - врсту животне намирнице која се испоручује 
Наручиоцу.  

Испоручилац и Наручилац сагласни су да се квалитативан и квантитативан пријем 
предметних добара има извршити у месту испоруке, преко овлашћеног лица Наручиоца и 
Испоручиоца, а у складу са прописаним процедурама код Наручиоца. У случају одступања 
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од напред наведених захтева Наручиоца у погледу квалитета испоручених добара, 
Наручилац ће одбити њихов пријем и та добра вратити Испоручиоцу.  

Члан 7. 
За испоручена добра Испоручилац мора да има важеће сертификате који се захтевају 

по важећим прописима и мерама за предметна добра, у свему у складу са спецификацијом 
предмета набавке, и датом понудом број _______ од _____________________. године.      

Уколико Наручилац утврди да предметна добра не одговарају стандардима и 
техничким прописима, исте ће одбити и забранити њихову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Испоручилац је дужан да 
о свом трошку обави одговарајућа испитивања добара. Испоручилац је одговоран уколико 
испоручи добра која не одговара квалитету.  
 

Члан 8. 
 Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 

и за део уговорених обавеза подизвођача, као да су његове.  
Испоручилац одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено 

солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача. 
 

Члан 9. 
Испоручилац се обавезује да добра испоручи на адресу Наручиоца – просторије Дома 

ученика средњих школа Краљево, Карађорђева 262, Краљево 36000 или по потреби на другој 
адреси у договору са Наручиоцем. 

 

Члан 10. 
Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац доставио средство 

финансијског обезбеђења тражено конкурсном документацијом и то: потписану и оверену 

бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без 

протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ- а, са роком важности 30 дана 

дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, ОП обрасцем и картоном депонованих 

потписа и  потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке.  

Испоручилац је сагласан да Наручилац активира достављену, потписану и оверену 

бланко соло меницу за добро извршење посла са клаузулом, ,,без протеста“ у висини од 10% 

од вредности уговора без ПДВ-а, у случају раскида уговора и неиспуњавања уговорних 

обавеза од стране Испоручиоца. 
 

Члан 11. 
Уколико Испоручилац не испуни све своје уговорене обавеза односно у уговореном 

року не испоручи добра из члана 1. и 2. овог уговора, а под условом да до тога није дошло 
кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, обавезан је да Наручиоцу плати 
уговорену казну у висини од 1‰ (промила) за сваки дан закашњења, од укупне уговорене 
вредности са ПДВ-ом из члана 3. овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не 
може прећи 5% укупно уговорене вредности.  

Право Наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на право Наручиоца да захтева 
накнаду штете.  
 

Члан 12. 
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза 
уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.  
 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 
који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од 
стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политчка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 
промета увоза и извоза) и сл. 
 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 
Члан 13. 

  Овај уговор се закључује се на период од годину дана од дана закључења уговора, а 
најдаље до спровођења јавне набавке ових добара у буџетској 2021. години, а у зависности од 
тога који услов пре наступи.  
 

Члан 14. 
Евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно уговарају 
надлежност стварно и месно надлежног суда у  Краљеву. 

 
Члан 15. 

Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор уз поштовање отказног 
рока од 30 дана од дана достављања писаног обавештења о отказу. 

Ако Испоручилац из било ког разлога није у могућности да испуни уговорене рокове 
испоруке добара и услове из уговора у року дужем од три дана Наручилац задржава право 
једностраног раскида овог уговора без отказног рока. 
 

Члан 16. 
     На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о  

облигационим односима и других важећих прописа који регулишу ову област. 
 

Члан 17. 
     Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, и то 4 (четири) примерка за 

Наручиоца и 2 (два) за Испоручиоца. 
 
 

              ЗА НАРУЧИОЦА                                                                  ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                 
ДИРЕКТОР ДОМА УЧЕНИКА                                             
            Драгутин Карановић                                                       _______________________                             
 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          ________________________________  
   НАПОМЕНА: Модел уговора попуњава, оверава и потписује понуђач на за то 
предвиђеним местима. У случају подношења понуде са подизвођачима или групом понуђача, 
сваки подизвођач или члан групе, уговор потписисује и оверава печатом на задњој страни 
модела уговора.  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што 
му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
референце, и исправу о реализованом средству обезбеђења. 
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ПРИЛОГ 8. –ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Партија I – набавка свежег свињског и јунећег меса 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–

а 
Јед. цена са 

ПДВ–ом 
Укупно без 

ПДВ – а 
Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. 
 

Бут свињски БК Умотан у стреч 
фолију и паковано у пвц лодне 

Кг. 
1.300 

    

2. 
Плећка свињска БКУмотан у стреч 

фолију и паковано у пвц лодне  

Кг. 150 
 

   
3. Јунећа јетра Кг. 30     

4. 
Јунећа плећка БКУмотан у стреч 

фолију и паковано у пвц лодне  

Кг. 1.500 

    

5. 
Бут јунећи БКУмотан у стреч 

фолију и паковано у пвц лодне  

Кг. 2.500 

    

6. 

Свињска крменадлаУмотан у 

стреч фолију и паковано у пвц 

лодне  

Кг. 1.100 

    

7. 

Пљескавица(јунеће месо минимум 

90% и свињско месо максимум 

10%) Умотано у стреч фолију и 

паковано у картонске кутије масе 

10 килограма (5 паковања од по 2 

кг. уситњеног меса умотаног у 

стреч фолију) 

Кг. 1.400 

    
8. Маст домаћа свињска црево 1/1 Кг. 200     
9. Јунећи паумфлек. Умотан у стреч 

фолију и паковано у пвц лодне  

Кг. 50 

    
10. Свињски врат БК  Кг. 100     
11. Роловани ћевапи у сланини( јунеће 

месо минимум 90% и свињско 

месо максимум 10%) Умотано у 

стреч фолију и паковано у 

картонске кутије масе 10 

килограма (5 паковања од по 2 кг. 

уситњеног меса умотаног у стреч 

фолију)  

Кг.  550 

    
12. Свињски ражњићи Умотаноу 

стреч фолију и паковано у 

картонске кутије масе 10 

килограма (5 паковања од по 2 кг. 

уситњеног меса умотаног у стреч 

фолију)  

Кг.  150 

    
13. Ћевапи( јунеће месо минимум 

90% и свињско месо максимум 

10%) Умотано у стреч фолију и 

паковано у картонске кутије масе 

10 килограма (5 паковања од по 2 

Кг.  400 
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кг. уситњеног меса умотаног у 

стреч фолију)  

14. Свињска скрама роловање  Кг.  300 

   

 
 

 

 У К У П Н О 
  

 

    
Датум:                                                       М.П.                        Потпис овлашћеног лица 
   _______________                                                                      _______________________ 

 
 

Партија II- Набавка сухомеснатих производи 
 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–а 

Јед. цена са 
ПДВ–ом 

Укупно без 
ПДВ – а 

Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Буткице суве свињске Кг. 200     
2. Сува ребра (царско месо) Кг. 450     
3. Димљена шпиц ребра Кг. 150     
4. Говеђа пршута (вакум)  Кг. 110     

5. Кобасица чајна (вакум) Кг. 900     
6. Кобасица сремска (вакум) Кг. 150     

7. 
Кобасица крањска 

(вакум) комад 100 гр  

Кг. 700 

    

8. 
Кобасица српска (вакум)комад 

100 гр  

Кг. 180 

    
9. Хамбуршка сланина (вакум) Кг. 520     
10. Месната сланина (вакум) Кг. 70     
11. Печеница димљена свињска 

(вакум) 

Кг.. 250 

    
12. Ћурећи филе (у цреву) Кг. 200     
13. Димљена вратовина (вакум)  Кг.  100     
14. Пилећа прса (у цреву)  Кг. 370     
15.   Паштета  (јетрена)  100. гр.  

Алу-пак. 

Ком. 5.000 

    
16. Роштиљска кобасица 

(вакум)комад100 гр.   

Кг. 500 

    
17.  Салама посебна (у цреву) Кг. 120     
18. Салама француска (у цреву) Кг. 80     
19. Салама пилећи паризер(у цреву) Кг. 200     
20. Шунка- пица (у цреву) Кг. 60     
21. Шунка стишњена (у цреву)   Кг. 560     
22. Виршле обичне (вакум)– 1 пар 

100 гр   

Кг. 420 

    
23. Пилеће виршле 

(вакум)– 1 пар 100 гр  

Кг. 600 
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24. Кобасица сафалада (вакум)– 

комад 100 гр.  

Кг. 100  

   
25. Месни нарезак (говеђи)  100 гр. 

Алу-пак 

Ком. 1.000  

   
26. Месни нарезак(свињски)  100 гр. 

Алу-пак 

Ком. 1.000 

    
27. Димљено  свињско месо  Кг. 150     
28. Индустријски кулен (вакум) Кг. 150     
29. Димљено јунеће месо (вакум) Кг. 600     
30. Суџук (вакум) Кг. 30     
31. Шунка – тост црево Кг. 50     
32. Чварци Кг. 30     
33.  Рибља паштета 100 гр. 

Алу-пак. 

Ком.  1.000 

    
34. Паштета пилећа 100гр. Алу-пак Ком. 1.000 

    
35. Биљна паштета 50 грама Ком. 1.000 

    
36. Хумус намаз 100 грама Ком. 1.000 

    

 У К У П Н О 
  

 
 
Датум:                                                       М.П.                        Потпис овлашћеног лица 
   _______________                                                                      _______________________ 

 
 

Партија III -Набавка свежег пилећег меса 
 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–а 

Јед. цена са 
ПДВ–ом 

Укупно без 
ПДВ – а 

Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. 

Пилећи батак и карабатак 

А класе,тежина комада мин  
180гр 

Кг. 2.600 

    

2. 

Пилеће месо 
Акласе тежина трупа 

минимум од 2-2,5 кг 

Кг.  
850  

   

3. 

Пилеће бело месо са коском 

Паковано у ПАили ПЕ 
раздвојено стрећ фолијом у 
редове 

Кг.  
2.000 

    

4. Пилећа јетра Пак. 5/1 Кг. 60     

5. Ћуреће бело Пак.5 кг Кг. 650     

 У К У П Н О 
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Датум:                                                       М.П.                        Потпис овлашћеног лица 
_______________                                                                      _______________________ 

 
 

 
Партија IV  –  Набавка рибе и прерађевине од рибе 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–

а 
Јед. цена са 

ПДВ–ом 
Укупно без 

ПДВ – а 
Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. 
Замрзнути ослић  
Очишћен без главе и репа,мин 
700гр ком 

. Кг. 1.300 

    

2. 
Замрзнути филет ослића 
Непанирани,без глазуре 

Кг. 520 
 

   

3. 
Пастрмка Замрзнута 
очишћена,мин,200-250гр ком 

Кг. 70 
    

4. Сардина 125 .гр. Ком. 10.500     

5. 
Туњевина 165.гр 
 (комади) 

Ком. 5.000 

    
6. Туњевина 165. Гр. (комадићи) Ком. 7.000     
7. Рибљи ћевапи 

Панирани,замрзнути пак 5кг 
Кг. 280 

    
8. Рибље пљескавице 

Панирани,замрзнути пак 5кг 
Кг. 280 

    
9. Замрзнути наглазирани 

филети сома Пангасиус 
Паковање 5кг 

Кг. 70 

    
10 Шаран  

Свеж очишћен ,без главе и 
репа мин.2кг ком 

Кг. 150 

    
11 Скуша  

Скуша цела замрзнута, 
200-300гр ком 

Кг. 80 

    

 У К У П Н О 
  

 
 
 

Датум:                                                       М.П.                        Потпис овлашћеног лица 
_______________                                                                      _______________________ 
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Партија V - Набавка млека и млечних прерађевина 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–а 

Јед. цена са 
ПДВ–ом 

Укупно без 
ПДВ – а 

Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. 
Млеко свеже –пастеризовано2,8 

%мм пак. 1 л 

Лит. 7.000 

    

2. 
Млеко АК – стерилизовано 

2,8 %мм пак.  250 мл 

Ком. 250 
 

   
3. Млеко у праху пак. 1 кг Кг. 75     
4. Јогурт 3,2% мм пак. 1 л Лит. 8.000     

5. Јогурт 3,2% мм пак. 200 мл Ком. 900     
6. Кисело млеко 3,2% мм пак. 200 

мл 

Ком. 2.500 

    
7. Чоколадно млеко пак. 250 мл Ком. 7.000     
8. Пастеризована кисела павлака 

миним. 20% мм пак.1/1 л 

Лит. 80 

    
9. Павлака слатка   пак. 500 мл Лит. 100     
10 Сир топљени д 25–35%мм, 

комад 35 гр (троуглић)  

Кут. 140 гр. 

Кг. 750 

    
11 Качкаваљ за пицу мин.45 % мм 

вакум пак. од 1 кг. 

Кг.  780 

    
12. Качкаваљ моцарела мин. 45 % 

мм вакум пак. од 1 кг 

Кг. 80 

    
13. Качкаваљ трапист 45% мм вакум 

пак. од 1 кг 

Кг. 80 

    
14. Качкаваљ едамер од крављег 

млека, мин. 45% м. М. вакум 

пак. од 1 кг.  

Кг. 80 

    
15. Сир фета  мин.45% мм пак. од 2 кг Кг. 60     
16. Сирни намаз мин. 45 % мм   

пак.канта               

Кг. 800 

    
17. Сир мрвљени 

(за бурек – са мање масноће ) 

пак. по 5 кг 

Кг. 230 

    
18. Крављи сир  -кришка 25%мм 

пак. 10. кг. Канта 

Кг. 800 

    
19. Маслац мин. 80% мм пак.од 20гр Кг. 55     
20. Млеко дуготрајно пак. 1л Лит. 500     
21. Mлади крављи сир пак. 10 кг. 

канта 

Кг. 50 

    
22. Неслан сир мрвљени пак. канта Кг. 50     
23. Милк шејк  250 грама Кг. 2.500     
24. Воћни јогурт пак. 150 гр Ком 1.000     
25. Павлака за кување Л 50     
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 У К У П Н О   

    
Датум:                                                       М.П.                             Потпис овлашћеног лица      
_______________                                                                                _______________________ 
 
Партија VI -Набавка конзумних јаја 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–а 

Јед. цена са 
ПДВ–ом 

Укупно без 
ПДВ – а 

Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. 
Свежа конзумна јаја  

*А* класе                        

Ком. 85.000 

    

 У К У П Н О   

 
Датум:                                                       М.П.                             Потпис овлашћеног лица 
_______________                                                                            _______________________ 

 
 

Партија VII - Набавка свежег воћа и поврћа 
ЗА ПЕРИОД 01.08 – 31.12. 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–а 

Јед. цена са 
ПДВ–ом 

Укупно без 
ПДВ – а 

Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Јабуке Iкласа ,маса плода од 
180-200гр 

Кг. 1.300  
   

2. Поморанџе Iкласа,маса плода 
200гр 

Кг. 1.800  
   

3. Лимун I класа Кг. 180     
4. Мандарине I класа Кг. 500     
5. Банане Iкласа маса плода 

200гр 
Кг. 1.900  

   
6. Киви I класа ,маса плода 100-

120гр 
Кг. 500  

   
7. Бресква Iкласа  пречника50-

60мм и масе плода 180-200гр 
Кг. 600  

   
8. Јагода Кг. -     
9. Кајсија Кг. -     
10 Малина Кг. -     
11 Крушка I класа маса плода од 

180-200гр 
Кг. 700  

   
12 Шљива Iкласа Кг. 200     
13 Лубеница I класа Кг. 350     
14 Трешње Кг. /     
15 Грожђе I класа Кг. 750     
16 Млади лук црни Кг. /     
17 Папричица љута Зелена  

дужине 12-20цм са петељком 
Кг. 20  
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18 Паприка бабура I класа 
,крупноћа плода 12-20 ком.у 
1кг 

Кг. 400  

   
19 Паприка шиља I 

класа,крупноћа плода 12-
22ком.у 1кг 

Кг. 800  

   
20 Салата зелена I класа ,свежег 

изгледа. 
Кг. 150  

   
21 Першун I класе Кг. 60     
22 Пашканат I класе Кг. 70     
23 Целер корен I класе Кг. 110     
24 Лук црни Здраве 

главице,непроклијале 
Пречника најмање 6цм 

Кг. 700  

   
25 Лук бели I класа Кг. 35     
26 Кромпир млади Кг. /     
27 Кромпир стари I 

класа,пречник плода за 
округле сорте мин 70мм а за 
дугуљасте 25-20мм 

Кг. 9.000  

   
28 Пасуљ – градиштанац 25/1 I 

класа, у једној испоруци мора 
бити иста сорта,без 
потамнелих и смежуравих 
зрна 

Кг. 200  

   
29 Пасуљ – Тетовац 25/1 I класа, 

у једној испоруци мора бити 
иста сорта без потамнелих и 
смежуравих зрна 

Кг. 700  

   
29 Шаргарепа I класа Кг. 600     
30 Купус I  класа,добро 

развијених ,чврстихи збијених 
главица. Тежине мин. 2кг 

Кг. 7.000  

   
31 Парадајз I класа,да је плод 

цео,здрав и чист. 
Кг. 1.200  

   
32 Краставац I класа, да је плод 

свеж , сочни и да нису 
деформисани,без трагова 
труљења 

Кг. 950  

   
33 Тиквице I класа,младе 

,уједначене по облику и 
тежини дужине плода 20-
25цм 

Кг. 400  

   
34 Печурке – шампињони свежи 

I класа, свеже беле боје 
Кг. 500  

   
35 Плави парадајз Iкласа, 

уједначен по дужини плода 
20-25 см 

Кг. 50  

   
36 Зелени парадајиз  Кг /     
37 Карфиол Iкласа Кг. 200     
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38 Спанаћ Iкласа,целих листова 
зелене боје и без корена 

Кг. 150  
   

39 Блитва Iкласа,без икаквих 
недостатака а нарочито без 
увелости 

Кг. 60  

   
40 Кељ Кг. /     
41 Празилук I класа добро 

развијен ,бели део мора бити 
једну трећину од укупне 
дужине и пречника најмање 
2цм. 

Кг. 100  

   
42 Ротквице I класа,свеж сочан 

корен  пречника1,5-2цм 
Кг. 70  

   
43 Цвекла Iкласа,сочног корена Кг. 750     
44 Нектарине I класа,маса плода 

170-200гр 
Кг. 900  

   
45 Бундева I класа свеже без 

трагова труљења 
Кг. 30  

   
46 Мирођија I класа Кг. 3     
47 Броколи I класа свежег 

изгледа ,зелене боје без 
трагова пожутелости 

Кг. 200  

   
48 Рен Класа ,једрог корена без 

рачви 
Кг. 10  

   
49 Корнишони I класа,свежи 

,дужина плода 6-8цм 
Кг. 50  

   
50 Бела ротква Iкласа,чиста да 

није спарушена 
Кг. 30  

   
51 Црна ротква I класа ,чиста да 

није спарушена 
Кг.  30  

   
52 Диња I класа, плод најмање 

1,5 кг 
Кг.  110  

   
 

 
ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.07. 

1. Јабуке I класа,маса плодаод 
180-200гр 

Кг. 1.600  
   

2. Поморанџе I класа,маса плода 
180-200 гр 

Кг. 2.800  
   

3. Лимун I класа Кг. 220     
4. Мандарине I класа Кг. 700     
5. Банане I класа ,маса плода 

180-200гр 
Кг. 2.100  

   
6. Киви Iкласа,маса плода 100-

120гр 
Кг. 500  

   
7. Бресква I класа,50-60мм 

пречника и масе плода 180-
200гр 

Кг. 100  

   
8. Јагода I класа  пречник плода 

најмање18мм 
Кг. 600  

   
9. Кајсија Iкласа, пречник плода Кг. 500     
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најмање 30мм 

10 Малина I класа свежег и 
целог плода 

Кг. 200  
   

11 Крушка I класа, маса плода 
180-200гр 

Кг. 350  
   

12 Шљива I класа Кг. 220     
13 Лубеница I класа Кг. 200     
14 Трешње I класа ,пречник 

плода најмање 15мм 
Кг. 360  

   
15 Грожђе I класа Кг. 260     
16 Млади лук црни I класа,свеже 

зелене перути без пожутелих 
трагова 

Кг. 250  

   
17 Папричица љута I класа 

,плода дужине 12-20цм са 
петељком 

Кг. 22  

   
18 Паприка бабура 

Iкласа,крупноћа плода 12-
20ком.у 1кг 

Кг. 150  

   
19 Паприка шиља 

Iкласа,крупноћа плода 12-
20ком.у 1кг 

Кг. 200  

   
20 Салата зелена I класа,свежих 

листова,без трагова 
пожутелости 

Кг. 600  

   
21 Першун I класа Кг. 40     
22 Пашканат I класа Кг. 20     
23 Целер корен I класа Кг. 60     
24 Лук црни I класа, здравих 

главица,непроклијалих,пречн
ика најмање 6цм 

Кг. 1.000  

   
25 Лук бели I класа Кг. 25     
26 Кромпир млади I  класа 

,пречник кртоле 25-50мм 
Кг. 800  

   
27 Кромпир стари I 

класа,пречник плода за 
округле сорте мин 70мм а за 
дугуљасте25-50мм 

Кг. 8.000  

   
28 Пасуљ – градиштанац 25/1 I 

класа, у једној испоруци мора 
бити иста сорта,без 
потамнелихи смежуравих 
зрна 

Кг. 150  

   
29 Пасуљ – Тетовац 25/1 I 

класа,у једној испоруци мора 
бити иста сорта без 
потамнелих и смежуравих 
зрна. 

Кг. 650  

   
30 Шаргарепа I класа Кг. 500     
31 Купус I класа добро Кг. 1.000     
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развијених чврстих и збијених 
главица,тежине мин 2кг 

32 Парадајз I класа ,да је плод 
здрав  цео и чврст. 

Кг. 1.300  
   

33 Краставац I класа,да је плод 
свеж сочан и да није 
деформисан,без трагова 
труљења 

Кг. 800  

   
34 Тиквице I класа,младе 

уједначене по обликуи 
тежини,дужине плода20-25цм 

Кг. 200  

   
35 Печурке – шампињони 

свежи I класа свеже беле боје 
Кг. 500  

   
36 Плави парадајз Кг. /     
37  Зелени парадајиз  Кг /     
38 Карфиол Кг. /     
39 Спанаћ I класа,целих листова 

зелене бојеи без корена 
Кг. 200  

   
40 Блитва I класа, без икаквих 

недостатака а нарочито без 
увелости. 

Кг. 60  

   
41 Кељ Кг. /     
42 Празилук Плод добро 

развијен ,бели део једна 
трећина под укупне дужине и 
пречника најмање 2цм 

Кг. /  

   
43 Ротквице I класа,свеж сочан 

корен пречника 1,5-2цм 
Кг. 10  

   
44 Цвекла I класа ,да има сочан 

корен 
Кг. 350  

   
45 Нектарине I класа, маса плода 

170-200гр 
Кг. 800  

   
46 Бундева Кг. /     
47 Мирођија I класа Кг. 2     
48 Броколи I класа свежег 

изгледа,зелене боје без 
трагова пожутелости 

Кг. 80  

   
49 Рен I класа,једрог корена без 

рачви 
Кг. 5  

   
50 Корнишони Кг. /     
51 Зелени лист купуса I 

класа,,свежих ,целих ,зелених 
листова,без пожутелости 

Кг. 120  

   
52 Бела ротква Iкласа ,чистог 

свежег корена 
Кг. 10  

   
53 Црна ротква I класа, чистог 

свежег корена 
Кг. 10  

   
54 Диња I класа тежина плода 

мин 1,5кг 
Кг. 20  

   

 У К У П Н О   
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     Датум:                                                       М.П.                             Потпис овлашћеног лица      
_______________                                                                                _______________________ 

 
 
Партија VIII - Набавка конзервисаног и дубоко замрзнутог воћа и поврћа 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–а 

Јед. цена са 
ПДВ–ом 

Укупно без 
ПДВ – а 

Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Грашак – замрзнут I класа- 

 пак 10 кг 

 Кг 700  

   
2. Боранија - I замрзнута класа –  

как. 10 кг 

Кг 

 

400  

   
3. Мешано поврће за ђувеч – 

замрзнуто I класа – 

пак. 10 кг 

Кг 500  

   
4. Спанаћ – замрзнут Iкласа – 

пак. 450 гр 

Кг 100  

   
5. Поврће за супу 

(мешавина) – замрзнуто Iкласа- 

пак.10 кг. 

Кг 500  

   
6. Малина – замрзнута Iкласа – 

1/1 кг 

Кг 220  

   
7. Јагода – замрзнута Iкласа – 

1/1 кг 

Кг 170  

   
8. Вишња – I замрзнута класа- 

1/1 кг 

Кг 100  

   
9. Кукуруз шећерац замрзнут  I 

класа-1/1 кг 

Кг 250   

   
10. Мешано поврће за руску салату I 

класа-Пак. 10 кг 

Кг 

 

250   

   
11. Цвекла  пастеризован 5 /1 

лименка, тежина нето плода 

минимум 2,1 кг ком Конз. 5/1 

нето масе 

Кг. 800  

   
12. Ајвар Конз. 5/1 нето масе Кг. 350  

   
13. Кисели краставац пастеризован 

5 /1 лименка, тежина нето плода 

минимум 2,1 кг ком  Конз. 5/1 

нето масе 

Кг. 800  

   
14. Паприка салата – филети 

пастеризован 5 /1 лименка, 

тежина нето плода минимум 2,1 

кг ком Конз. 5/1нето масе 

Кг. 700  

   
15. Mешана салата  пастеризован 5 

/1 лименка, тежина нето плода 

минимум 2,1 кг ком Конз. 5/1 

нето масе 

Кг. 250  

   
16. Ђувеч  пастеризован 5 /1 Кг. 150  
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лименка, тежина нето плода 

минимум 2,1 кг ком Конз. 5/1 

нето масе 

17. Боранија  пастеризован 5 /1 

лименка, тежина нето плода 

минимум 2,1 кг ком Конз. 5/1 

нето масе 

Кг. 50  

   
18. Грашак пастеризован 5 /1 

лименка, тежина нето плода 

минимум 2,1 кг ком Конз. 5/1 

нето масе 

Кг. 50  

   
19. Парадајз пире пастеризован, 

двоструки концентрат црвеног 

парадајза са 25-30% суве 

материје Конз. 5/1 

нето масе 

Кг. 450  

   
20. Компот од шљива Компот 5/1 

лименка , тежина нето плода 

минимум 2,1 кг - мање сладак 

Конз. 5/1 нето масе 

Кг. 500  

   
21 Компот од бресквеКомпот 5/1 

лименка , тежина нето плода 

минимум 2,1 кг - мање сладак 

Конз. 5/1 нето масе 

Кг. 800  

   
22 Џем – шипурак тежина је нето 

2,7кг Пак. 3/1 

Кг. 20  

   
23 Мармелада- мешана тежина је 

нето 2,7кг Пак. 3/1 

Кг. 300  

   
24. Залеђени помфрит Кг. 300  

   

 У К У П Н О   

    
    Датум:                                                       М.П.                             Потпис овлашћеног лица      
_______________                                                                                _______________________ 
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Партија IX - Набавка робе широке потрошње 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–а 

Јед. цена са 
ПДВ–ом 

Укупно без 
ПДВ – а 

Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Суво грожђе Пак. 5/1 Кг. 45     
2. Бибер у зрну Пак. 10 гр Кг. 3,5     
3. Бибер млевени Пак. 5 гр 

 

Кг. 25  

   
4. Есенција  250 мл Лит. 5     
5. Чоколада у праху Пак. 1/1 кг Кг. 20  

   
6. Першунов лист сушен Пак. 1/1 

кг 

Кг. 7  

   
7. Целеров лист сушен Пак. 1/1 кг Кг. 5  

   
8. Сирће алкохолно Пак. 1/1 л Лит. 600  

   
9. Какао прах Пак. 5/1 Кг. 15  

   
10. Кечап  Пак. 1/1 Кг. 8.000  

   
11. Паприка млевена – слатка  

Пак. 2/1 

Кг. 60  

   
12. Сирће винско Пак. 1/1 Лит. 50  

   
13. Додатак јелима са поврћем и 

зачинима Пак. 1/1 

Кг. 170  

   
14. Конзерванс Пак. 10 гр Кг. 11  

   
15. Сода бикарбона Пак. 1/1 Кг. 9  

   
16. Супа концентрат   

(говеђа,кокошја) Пак. 1/1 

Кг. 300  

   
17. Презле Пак. 1/1 Кг. /  

   
18. Цимет Пак. 10 гр. Кг. 11  

   
19. Прашак за пециво Пак. 10 гр Кг. 20  

   
20. Сенф  - деликатес Пак. 1/1 кг Кг. 70  

   
21. Со - јодирана Пак. 5/1 Кг. 600  

   
22. Прашак за пудинг 

(јагода, малина, ванила и 

чоколада) Пак. 1/1 

Кг. 90  

   
23. Чоколада за кување Пак. 2/1 Кг. 240  

   
24. Млечни чоколадни крем -  еуро 

крем Пак. 0,9 кг 

Кг. 1.300  

   
25. Кекс Пак. 1/1 Кг. 170  

   
26. Густин Пак. 1/1 Кг. 7  

   
27. Шлаг Пак. 1/1 Кг. 250  

   
28. Ким  Пак. 10 гр. Кг. 4  

   
29. Рум екстрат Пак. 10мл Лит. 9  

   
30. Пиринач – кочански Пак. 25 кг Кг. 700  
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31. Оригано Пак. 3 гр Ком. 1.100  
   

32. Кокосово брашно Пак.1/1 Кг. 15  
   

33. Желе бомбоне Пак. 3/1 Кг. 40  
   

34. Желатин Пак. 10 гр Ком. 200  
   

35. Тако тортица Пак. 35 гр 

 

Ком. 3.700  

   
36. Обланда Пак 200 гр Кг. 8  

   
37. Сусам Пак. 3/1 Кг. 55  

   
38. Крем банане Пак. 10 гр. Ком. 2.500  

   
39. Еуро крем ( „или одговарајуће“ 

Ципирипи, Таково ...), пвц 

чашица са фолија поклопцем 

Пак. 50 гр 

Ком. 1.900  

   
40. Ловоров лист Пак 100 гр. Кг. 6  

   
41. Лимунтус Пак. 10 гр Ком. 100  

   
42. Пишкоте Пак. 250 гр. Кг. 60  

   
43. Орах очишћен Пак. 1/1 Кг. 75  

   
44. Кромпир пире у пахуљицама 

 Пак 5/1 

Кг. 220  

   
45. Мак – млевени Пак. 1/1 Кг. 15  

   
46. Макарона са јајима Пак. 400 гр Кг. 750  

   
47. Палента Пак. 400 гр Кг. /  

   
48. Шпагете са јајима Пак. 400 гр Кг. 220  

   
49. Кисела вода Пак. 2/1 л Лит. 700  

   
50. Сок бресква тетрапак  

Тетрапак 2/1 л 

Лит. 500  

   
51. Сок ананас Тетрапак 2/1 л Лит. 200  

   
52. Сок коктел Тетрапак 2/1 л Лит. 500  

   
53. Сок јагода Тетрапак 2/1 л Лит. 500  

   
54. Сок поморанџа – ђус 

 Тетрапак 2/1 л 

Лит. 1.000  

   
55. Сок јабука Тетрапак 2/1 л Лит. 500  

   
56. Сок боровница Тетрапак 2/1 л Лит. 500  

   
57. Сируп од лимуна Пак 1/1 л Лит. 10  

   
58. Сируп од наранџе Пак. 1/1 л Лит. 10  

   
59. Минерална вода негазирана 

Пак. 0,3 л 

Ком. 200  

   
60. Сок – дојпак Пак. 0,2 л Ком. 18.000  

   
61. Чај врећица (нана, шумско 

воће, и хибискус) Пак. Са 20 

филтер врећица 

Ком. 600  

   
62. Резанци са јајима Пак. 400 гр Кг. 350  

   
63. Мед Хотелско пак. 30 гр. Ком. 1.300  

   



 
 

 58 / 63 
 

64. Маргарин стони Пак. 250 гр Кг. 750  
   

65. Индустријски маргарин  

Пак 2/1 кг 

Кг. 1.505  

   
66. Винобран Пак. 1/1 кг Кг. 2  

   
67. Уље Пак. 1/1 л Лит. 5.000  

   
68. Шећер ванилин Пак. 10 гр Ком. 800  

   
69. Мед Пак. 1/1 кг Кг. 85  

   
70. Шећер кристал Пак. 50 кг Кг. 1.500  

   
71. Шећер у праху Пак. 1/1 кг Кг. 100  

   
72. Гриз пшенични Пак. 1/1 Кг. 200  

   
73. Лешник Пак.250 гр Кг. 10  

   
74.  Бадем Пак. 250. Гр Кг. 10  

   
75. Суви квасац Пак. 10 гр Ком. 50  

   
76.  Мак семе Пак. 1/1 кг Кг. /  

   
77. Пшеница – белица Пак. 1/1 Кг. 43  

   
78. Овсене пахуљице Пак. 5/1 Кг. /  

   
79. Корни флекс Пак. 5/1 Кг. 13  

   
80. Ланено семе Пак. 1/1 кг Кг. 2  

   
81. Кукуруз кокичар Пак. 5/1 Кг. /  

   
82. Мускантно орашче Пак. 1/1 Кг. 0,5  

   
83. Екстрат од ваниле или наранџе 

Пак.10 мл 

Лит. 1  

   
84. Термостабилна мармелада 

 Пак. 5/1 

Кг. 160  

   
85. Суви босиљак  

Пак. 1/1 

Кг. 4  

   
86. Чили зачин Пак. 0,2 Кг. 4  

   
87. Ђумбир у праху Пак. 1/1 Кг. 4  

   
88. Рузмарин суви Пак 1/1 Кг. 3  

   
89. Жалфија сува Пак. 1/1 Кг. 2  

   
90. Сунцокрет семе очишћено 

Пак.1/1 

Кг. 5  

   
91. Кикирики печен Пак. 1/1 Кг. 60  

   
92. Мусли Пак. 1/1 Кг. 35  

   
93. Соја сос Пак 1/1 Лит. 15  

   
94. Мајонез Пак. 2/1 Кг. 200  

   
95. Готови додаци  за печену 

свињетину Пак 200 гр. 

Кг. 7  

   
96. Готови додаци  за печену 

јунетину Пак  200 гр. 

Кг. 7  

   
97. Готови додаци  за печену 

пилетину Пак 200 гр. 

Кг. 7  

   
98. Готови додаци  за печену рибу Кг. 7  
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Пак 200 гр. 

99. Готови додаци  за пљескавице 

и ћевапе Пак 200гр. 

Кг. 7  

   
100. Сува паприка за пуњење Веза 

10/1 

Кг. 8  

   
101. Печурке конзервисане Пак 1/1 Кг. 20  

   
102. Мармелада Хотелско  

пак. 50. гр 

Ком. 1.300  

   
103. Паприка млевена – љута Пак. 1 

кг 

Кг. 8  

   
104. Табаско сос 0,060/1 Лит. 3  

   
105. Балзамико сирће0,5/1 Лит. 3  

   
106. Ворчестер сос0,250/1 Лит. 3  

   
107. Суве шљиве Пак. 1/1 Кг. 10  

   
108. Тартар сос Пак .1/1 Кг. 20  

   
109. Соја комадна Пак. 25/1 Кг. 20  

   
110. Соја љуспице Пак. 25/1 Кг. 15  

   
111. Плазма Пак. 150гр. Ком. 6.000  

   
112. Воћни надев јагода 

(термостабилан) Пак. 6 кг. 

Кг. 24  

   
113. Воћни надев кајсија 

(термостабилан) Пак. 6 кг. 

Кг. 24  

   
114. Воћни надев наранџа 

(термостабилан) Пак. 6 кг. 

Кг. 18  

   
115. Воћни надев вишња 

(термостабилан) Пак. 6 кг. 

Кг. 36  

   
116. Воћни надев малина 

(термостабилан) Пак. 6 кг. 

Кг. 24  

   
117. Воћни надев шумско воће 

(термостабилан) Пак. 6 кг. 

Кг. 36  

   
118. Надев са укусом чоколаде 

(термостабилан) Пак. 6 кг. 

Кг. 54  

   
119. Прелив од чоколе типа Топинг 

или одговарајући, пак. 400 гр. 

Ком. 50  

   
120. Прелив од карамеле типа 

Топинг или одговарајући, пак. 

400 гр. 

Ком. 10  

   

121. Кокос десерт 0,03 кг Ком. 500  
   

122. Сладолед штапић, паковање 
60 гр. 

Ком. 1.600  

   

123. Бонжита, паковање 20 грама Ком. 2.400     

 У К У П Н О   

    
 
    Датум:                                                       М.П.                             Потпис овлашћеног лица      
_______________                                                                                _______________________ 
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Партија X - Набавка брашна и прерађевина од брашна 

 

РБ 
Назив 
добара ЈМ Кол 

Јед. цена 
без ПДВ–а 

Јед. цена са 
ПДВ–ом 

Укупно без 
ПДВ – а 

Укупно са 
ПДВ – ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Коре за гибаницу Пак. 0,5 кг Кг. 800     
2. Брашно тип 400 (наменско 

брашно само за бурек)- 25/1кг. 

Кг 

 

500  

   
3. Брашно тип 500- 25/1кг.        Кг 18.000     
4. Квасац 250 гр. Кг. 550     
5. Kукурузно брашно1/1 кг. Кг. 180  

   
6. Брашно ражано5/1 кг. Кг. 200  

   
7. Адитив  10/1 кг. Кг. 110  

   
8. Хлеб полубели 500. гр Ком 1.000  

   
9. Хлеб полубели – бајат 500 гр Ком. /  

   
10. Хлеб бели 500. гр. резани Ком. 27.000  

   

 У К У П Н О   

  
 
  Датум:                                                       М.П.                             Потпис овлашћеног лица      
_______________                                                                                _______________________ 
 

 УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке, укључујући све трошкове (утовар, транспорт, испорука, осигуранње и сл) које 
понуђач има у вези испоруке добара која су предмет јавне набавке; 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 
јавне набавке; 

- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 5.) са траженим количинама (колона 
4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (колона 6.) са траженим 
количинама (колона 4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене исправан, уколико су основни елементи понуђене 
цене садржани у обрасцу понуде. 
Напомена: 
 Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити  образац структуре цене.  
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 ПРИЛОГ 9. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА 

 
     На основу члана 88. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
РС“, број 86/15), понуђач _____________________________________________________ из 
__________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 
отвореном поступку јавне набавке добара – намирнице за припремање хране за 2020 годину 
по партијама, за потребе наручиоца Дома ученика средњих школа Краљево, ЈН број 1.1.1. 
како следи у табели: 

 

Р.Б. ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА 

1. 

  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА У 
ДИНАРИМА СА ПДВ-ом 

 

 
 
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. 

Наручилац задржава право да итврши конролу исказаних трошкова увидом у фактуре 
и друге доказе. 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да 

се определи да предходно Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
понуиђача који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме 
понуде. 

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ  ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО 
 
 

Датум:             МП.              Потпис овлашћеног лица:  
______________                                                                                                         ____________________ 
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ПРИЛОГ 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник 
РС“, број 86/15), понуђач ________________________________________ из 
_______________________ даје  

 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за учешће 

у отвореном поступку јавне набавке добара– намирнице за припремање хране за 2020 годину 
по партијама, за потребе наручиоца Дома ученика средњих школа Краљево, ЈН број 1.1.1. 
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 

     Датум:                                  М.П.                                            Потпис овлашћеног лица 
   _________                                                                                  __________________________ 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.  
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује 

понуђач за подизвођача.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, 

осим ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све 
учеснике у заједничкој понуди . 

Образац по потреби копирати у потребном броју примерака. 
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ПРИЛОГ 11.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 
2. ЗЈН 
 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 
86/15), понуђач ____________________________________________________________________ 
из ______________________ даје 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

     Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 
своје понуде у отвореном поступку јавне набавке, набавка добара– намирнице за припремање 
хране за 2020 годину по партијама, за потребе наручиоца Дома ученика средњих школа 
Краљево ЈН број 1.1.1., поштовао у потпуности обавезе прописане чланом 75. став 2. Закона о 
јавним набавкама и то обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 
        Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу такође изјављујем дa немам 
изречену забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
Датум:                                              М.П.                                              Потпис овлашћеног лица 

                
 
 
 
НАПОМЕНА:  
 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.  
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 
подизвођача.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим 
ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике у 
заједничкој понуди. 
Образац по потреби копирати у потребном броју примерака 
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