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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ бр. 
3/03/19 -1 од 01.02.2019. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр. 
3/03/19 -2 од 01.02.2019. , припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
За јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности по партијама-
намирнице за извођење вежби  из стручно-апликативних предмета са испоруком  
обликована по партијама од  1-12, ЈНМВ бр. 3/03/19 за потребе Високе хотелијерске 
школе струковних студија, Београд . 
  
 

Конкурсна документација садржи:  
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  Образац структуре понуђене цене за партију 5 41 
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  Образац структуре понуђене цене за партију 8 49 

  Образац структуре понуђене цене за партију 9 55 

  Образац структуре понуђене цене за партију 10 56 

  Образац структуре понуђене цене за партију 11 57 

  Образац структуре понуђене цене за партију 12 61 

 
Образац бр. 3 Изјава о испуњености услова за учешће у 

поступку  
63 



- страна 3 од 72 - 

 
Образац бр. 4 Изјава о испуњености услова за учешће у 

поступку за подизвођача 
64 

 Образац бр. 5 Изјавa о независној понуди  65 

 Образац бр. 6 Образац трошкова припреме понуде 66 

 Образац бр. 7 Образац о следљивости производа 67 

IX Модел уговора 68 

                        Пример меничног овлашћења 72 

 
 
 
 
 



- страна 4 од 72 - 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о наручиоцу:  
 Висока хотелијерска школа струковних студија 
 Београд, Кнеза Вишеслава 70, Интернет страница: www.vhs.edu.rs 
 Матични број 07017367 
 ПИБ: 101019537 
 Текући рачун: 840-1819666-96  
 
2. Врста поступка јавне набавке:  

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у  
циљу  закључења уговора о јавној набавци.   

На ову набавку ће се примењивати:  
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник  124/2012, 14/2015 и 68/2015); 
Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан  законом о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 33/97, 31/01, „Сл. гласник РС“ бр. 30/10); 
Закон  о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци („Сл. 

Гласник РС бр 29/78, 39/85, 57/89 и Сл. Лист СРЈ“ 31/39) 
Правилници које је објавило министарство финансија везано за  поступак јавне 

набавке („Сл. Гласник РС бр. 29 од 29.03.2013. године и број 31 од 05.04.2013. године“) 
Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС“ 41/09) 
Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета у општој 

употреби („Сл. гласник РС“ 92/11) 
Правилник о декларисању рекламирању и означавању хране („Сл. гласник РС“ 

85/13, 101/13) 
Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа („Сл. лист СРЈ“ 

52/95... „Сл. гласник РС“ 43/13) 
Други материјални прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или 

доказивање испуњености услова предвиђених у конкурсној документацији. 
 
3. Електронска лицитација:  
 Не спроводи се електронска лицитација.  
 
4. Праћење реализације уговора 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 
Душко Петковић. 

 
5. Контакт: 
 Светлана Радосављевић,  
 телефон: 062/ 80 36 720 
 Е-mail адреса: rsvetlana@eunet.rs  
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке је набавка добара -намирница за извођење вежби  из 
стручно-апликативних предмета са испоруком , обликована по партијама од  1-12, 
ЈНМВ бр. 3/03/19, у складу са техничком спецификацијом која је саставни део ове 
конкурсне документације. 

Ознака из општег речника набавки ОРН : 15000000-8  

2. Набавка је обликована у две партије и то:  

ПАРТИЈА 1.- Свеже месо (ОРН 15110000-2 )  

ПАРТИЈА 2. – Дивљач  (ОРН 15119300-8 )  

ПАРТИЈА 3. – Рибе и рибљи производи (ОРН 03310000-5) 

ПАРТИЈА 4. – Сухомеснати производи  (ОРН15131700-2)  

ПАРТИЈА 5. – Млеко и млечни производи  (ОРН 15500000-3)  

ПАРТИЈА 6. – Поврће- свеже  (ОРН 15300000-1)  

ПАРТИЈА 7. – Воће - свеже (ОРН 15300000-1) 

ПАРТИЈА 8. – Колонијал  (ОРН15000000-8  )  

ПАРТИЈА 9. – Јаја (ОРН 03142500-3)  

ПАРТИЈА 10. – Хлеб, коре и тестенине  (ОРН 15811100-7)  

ПАРТИЈА 11. – Алкохолна пића, сокови и  воде  (ОРН 15321000-4,15900000 , воде- 
15981000-8, алкохолна пића 15911000-7 )  

     ПАРТИЈА 12. – Посластичарство   (ОРН 15000000-8) 

3. Поступак се спроводи ради закључења уговора за сваку Партију  

 

4. Датуми:  

Последњи дан за примање понуда је 26.02.2019. године до 12:00 часова без 
обзира на начин достављања,  

Датум отварања понуда је 26.02.2019. године до 13:00 часова  
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III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена  

Понуђач подноси понуду на српском језику.  
Сва документа у понуди морају бити на српском језику. Уколико је документ на 

страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 
судског тумача.  

2. Дефинисање посебних захтева 

2.1. Сачињавање и паковање понуде 
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и 

позивом. У складу са чланом 20. ЗЈН, понуђачу се конкурсна документација може 
доставити путем електронске поште, у WORD (doc.) формату или PDF (.pdf) формату. 
У складу са чланом 20. Став 6. ЗЈН, заинтересовано лице, које је путем електронске 
поште (или факсом) примило конкурсну документацију (или било који други документ 
из поступка јавне набавке), ДУЖАН је да на исти начин, оном од кога је документ 
примио, потврди пријем тог документа. 
 
 Понуђачи су дужни да све обрасце који су саставни део конкурсне документације 
попуне читко и у потпуности. Све обрасце и модел уговора потписује одговорно 
лице понуђача и оверава печатом. 
 Понуда се попуњава хемијском оловком, машински или електронским уносом 
података.  
 Уколико понуђач начини грешку приликом попуњавања образаца, дужан је да 
исту прекрије коректурним лаком и правилно попуни, а место начињене грешке. 
парафира и овери печатом. 
 У случају подношења заједничке понуде обрасце попуњава, потписује и оверава 
само овлашћени члан групе понуђача, осим обрасца - подаци о понуђачу и изјаве о 
независној понуди које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача, с тим што 
изјаву групе понуђача попуњавају и потписују заједно.  
Образац понуде потписују сви чланови групе понуђача, а модел уговора се попуњава 
према упутству (сви чланови групе понуђача ).  
 Понуда се пакује у фасциклу . Обавезно је да фасцикла буде повезана траком  
(јемствеником) и запечаћене, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати 
или замењивати поједина документа. 
 Обавезан садржај понуде: 

1. Модел уговора ( страна 68 КД) 
2. Образац бр. 1- Образац понуде зависно од тога да ли се понуда даје самостално, 

са подизвођачем или је даје група понуђача (страна 33 КД) 
3. Образац бр. 2 - Образац структуре цене- за Партију 1.-12. (стране 36-73 КД)  
4. Образац бр. 3 - Изјава о испуњености услова за учешће у поступку-чл. 75. и 76. 

Закона(страна 63 КД) 
5. Образац бр. 4 - Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана. 75. Закона 

(страна 64 КД) 
6. Образац бр. 5 - Изјавa о независној понуди(страна 65 КД) 
7. Образац бр. 6 - Образац трошкова припремања понуде(страна 66 КД) 
8. Образац бр. 7 - Образац о следљивости производа(страна 67 КД) 
9. Пример меничног овлашћења(страна 72 КД) 

 
 
2.2. Означавање поверљивих података у понудама 
 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћене само у 
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поступку јавне набавке и биће доступни само лицима укљученим у поступак пријема, 
отварања и оцене понуде. 
Поверљивим ће бити третирана документа која у горњем десном углу носе ознаку 
„поверљиво“ и потпис овлашћеног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини 
податак, он мора бити подвучен црвеном линијом, а поред тог реда на десној маргини 
исписана ознака „поверљиво“. 
 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени 
начин. Понуђена цена и остали елементи критеријума за оцену и рангирање понуда не 
могу се сматрати поверљивим. 
 
2.3. Достављање понуде 
 Понуде се достављају непосредно, путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затвореној на начин тако да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и телефон понуђача. 
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.  

 Понуду доставити на адресу:  

Висока хотелијерска школа струковних студија 

11030 Београд, Кнеза Вишеслава број 70 

 

,,Понуда за набавку добара- намирница за извођење вежби из стручно-
апликативних предмета са испоруком 

за јавну набавку мале вредности по партијама - бр. ЈНМВ 3/03/19 

НЕ ОТВАРАТИ“ и обавезно назначити број партије 

ПАРТИЈА  бр.______________ 

  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  
26.02.2019. године до 12:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом и неће се отварати у поступку отварања понуда, већ ће 
неотворене бити враћене понуђачу са назнаком „ неблаговремено“. 

2.4. Отварање понуда 

1) Јавно отварање понуда ће бити 26.02.2019. године у 13:00 часова на адреси 
Наручиоца Кнеза Вишеслава 70, Београд, уз присуство овлашћених представника 
понуђача. 

2) Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, предаје 
Комисији за јавну набавку писано овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда. 

3) Обавештење о могућности подношење понуда са варијантама. 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. Понуде које буду садржале 
алтернативна техничка решења биће одбијене као неодговарајућа. 
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4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

Понуде се достављају непосредно, путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  

Понуђач који је поднео понуду, може је на исти начин и изменити, допунити или 
опозвати у року предвиђеном за достављање понуда, уз назнаку „измена/допуна/опозив 
понуде“. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Висока 
хотелијерска школа струковних студија Београд, Кнеза Вишеслава 70, са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку добара- намирница за извођење вежби из стручно-
апликативних предмета са испоруком, за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 
3/03/19 за Партију бр._______-  НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара- намирница за извођење вежби из стручно-
апликативних предмета са испоруком, за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 
3/03/19 за Партију бр._______-  НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара- намирница за извођење вежби из стручно-
апликативних предмета са испоруком, за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 
3/03/19 за Партију бр._______-  НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- намирница за извођење вежби из 
стручно-апликативних предмета са испоруком, за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 
3/03/19 за Партију бр._______-  НЕ ОТВАРАТИ”. 
       На полеђини коверте навести назив, телефон и адресу понуђача.  

У случају да измену, допуну или опозив понуде подноси група понуђача, на 
коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 
свих учесника у заједничкој понуди.  

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да 
учествује у више заједничких понуда 

Сваки понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

Уколико добије понуде које су сачињене супротно овој забрани, наручилац ће их 
одбацити као неприхватљиве. 

6) Захтеви у вези са подношењем понуда са подизвођачем 

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе назив 
тог подизвођача, проценат набавке који ће извршити преко подизвођача и који део 
предмета набавке ће извршити преко подизвођача. 

Уколико дође до закључења уговора о јавној набавци, подизвођач ће бити наведен 
у уговору. 

Понуђач који је поднео понуду са подизвођачем у потпуности одговара наручиоцу 
за извршење уговорених обавеза. 

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

Наручилац ће део доспелих потраживања измирити директно подизвођачу, за део 
набавке који је извршио подизвођач, ако он то захтева и ако понуђач не стави приговор 
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у вези доспећа тог потраживања. 

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке 

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, 
саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о: 

1) 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 из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

8) Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања 
понуда. 

Понуде које садрже краћи рок важења понуде биће одбијене као неприхватљиве 
 
   8-а   Оквирни рок за доношење одлуке 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања. 

9) Средства финансијског обезбеђења  

Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора преда наручиоцу: 

- Бланко меницу за добро извршење посла, потписану и оверену од стране лица 
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47.а Законом о платном промету и 
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења. 

- Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од вредности уговора без 
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана 
дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза  

- Потврду о регистрацији менице, 

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не 
старијим од 30 дана, од дана закључења уговора 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан 
са потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 
снази.  

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може 
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 

Уколико понуђач не достави тражена средства обезбеђења у моменту закључења 
уговора, уговор неће бити закључен, с обзиром да ће Наручилац поништити одлуку о 
додели уговора и уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца. 

Наручилац ће меницу вратити по истеку рока на који је уговор закључен. 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 
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предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом 
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, 
односно дана испуњења уговора.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 

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

тај део одвојено искаже у динарима. 

 

11) Рок и начин плаћања 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде у рубрици „ начин и рок плаћања“ упише 
рок у коме захтева извршење плаћања, с тим што рок почиње да тече првог следећег 
дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Рок мора да буде дефинисан у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

Понуде које садрже другачије захтеве у погледу услова плаћања биће одбијене као 
неприхватљиве. 

12) Други захтеви 

 Понуђена добра у тренутку испоруке морају бити најмање у ½ од декларисаног 
рока     са одговарајућим органолептичким својствима. Сва испоручена добра која се 
испоручују у амбалажи морају бити јасно декларисана, са читљивим и видљивим 
роком употребе. 
 

     13) Рок и место испоруке 

Место испоруке добра је ФЦО наручиоца Висока хотелијерска школа струковних 
студија, 11030 Београд, Кнеза Вишеслава 70.  

Периодично према захтевима наручиоца, у року од 24 часа од упућивања захтева 
наручиоца, за време важења уговора. 

Понуде које садрже другачије захтеве у погледу места и  рока испоруке биће 
одбијене као неприхватљиве. 

         14) Недостаци у квалитету 
Квалитет добра који je предмет ове набавке мора у потпуности одговарати важећим 
домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара. 
Добављач је одговоран за извршење посла по општим правилима о одговорности. 
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 15) Понуда по партијама 
 

Ова набавка је обликована у 12 (дванаест) партија . 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију (све артикле из појединачне партије). 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 
или само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

 
16) Понуда са варијантама 

У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 
 

17) Резервисана набавка 
Ова набавка није резервисана јавна набавка. 
 

18) Разлози због којих понуда може бити одбијена 
Биће разматране само понуде које су благовремено предате и које испуњавају 

услове дефинисане конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама, које су 
благовремене и прихватљиве. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у 
смислу 

     19) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или 
служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству 
финансија и привреде 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

20) Дефинисање посебних захтева у погледу заштите поверљивости података 
које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 
подизвођаче 

У овом поступку јавне набавке нема поверљивих података које би наручилац у 
сврху сачињавања понуда морао ставити на располагање понуђачима. 

21) Обавештење о начину на који се могу тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде и обавештење о начину комуникације 
у поступку 

Сва комуникација у поступку јавне набавке се одвија искључиво писаним путем. 
Тражење и давање било каквих информација усменим путем није дозвољено. 

Свако заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуде. 

Након пријема захтева за додатним информацијама и појашњењима наручилац ће у 
року од три дана од дана пријема захтева, подносиоцу послати одговор у писаном 
облику и на тај начин истовремено објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
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22) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно 
његовог подизвођача 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 
23) Обавезе према животној средини и интелектуалној својини 

Наручилац може од понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа којим се 
доказује испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права 
интелектуалне својине (ако је понуђач носилац права интелектуалне својине). У овој 
јавној набавци наручилац се определио за давање изјаве о поштовању прописа о 
безбедности и здрављу на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и заштити интелектуалне својине. . 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
24) Негативне референце – релевантни доказ по раније закљученим уговорима 
Наручилац ће одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који 
потврђује да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке : 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ може бити: 

1) правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 

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

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ –правоснажну судску пресуду 
или коначну одлуку другог надлежног органа , који се односи на поступак који је 
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан.  

 
25) Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са 

упутством о уплати таксе из члана 156. Закона 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона 

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

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом 
на e-mail: rsvetlana@eunet.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
Наручиоца. 

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

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматра ће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 
а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Ако је у поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) Потврду о уплати таксе из члана 156. закона; 
7) Потпис подносиоца. 
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 
пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број јавне набавкe;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са Законом и другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац 
ће такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу 
захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од 
дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља наручиоцу. 

 
26) Трошкови понуде 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из 
разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнади трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
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27) Одустајање од јавне набавке 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису 

испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона. 
 Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. 
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.  
 

28) Обавештење о року за закључење уговора 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5. Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, с 
тим да, ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и 
донети одлуку о додели уговора. 

Уколико наручилац не достави потписан уговор у року који је дао у конкурсној 
документацији, понуђач није дужан да га касније потпише и не може трпети никакве 
последице услед одбијања да уговор потпише. 

 

 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1) Врста критеријма за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума 
 
Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена. 

 
2) Критеријум на основу ког ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким ценама 
У случају да две или више понуда буду са једнаком ценом, наручилац ће предност дати 
понуђачу са 1) бољим условима плаћања (дужи рок доспелости рачуна на плаћање) , 
односно 2) дужим роком важења понуде.  
У случају да се и на основу ових критеријума не може установити која је понуда 

повољнија, наручилац ће поступак јавне набавке обуставити. 

 
 

 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
1. Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона  
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  
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1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  

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

4) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 5. 
тач. 2 Закона) 

5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона);  

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуни додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1) Минималне финансијске капацитете  

- да рачун понуђача није био у блокаду дуже од 10 (десeт) узастопних дана у 
последњих 6 (шест ) месеци до дана објављивања јавног позива;  

2) Минималне техничке капацитете 
- да поседује најмање једно специјализовано возило за транспорт намирница ( 
ван фургон и сл.). 

        3) Доказ безбедности хране ( сертификован по стандарду НАССР или ИСО 22000) 
Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим 

фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у 
сваком објекту под својом контролом, у складу са принципима добре произвођачке и 
хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака, у складу са 
чланом 47. Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09);  
    Сертификат НАССР треба да поседује понуђач и сви субјекти у ланцу производње,    
прераде и промета храном, а у складу са одредбама Закона о безбедности хране 
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/09).    

Сертификат НАССР треба да буде достављен на српском језику, односно уколико је 
Сертификат НАССР издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у 
преводу на српски језик, овереном од стране судског тумача за предметни страни 
језик. 
 
Сертификат је обавезан за све партије. Доставља се у неовереној копији. 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује). 
 

4) Следљивост производа  
да је произвођач или увозник понуђених производа сертификован по стандарду 

               НАССР или ИСО 22000 (следљивост) 
 
          5) Обезбеђена контрола квалитета  
    Доказ: Важећи уговор са овлашћеном институцијом за испитивање здравствене 
исправности намирница, у неовереној копији. 

 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује). 
 
       Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из 
члана 75. и из члана 76. Закона, као и услова из Конкурсне документације, понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.  
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Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
настанка промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о 
тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), сваки понуђач из 

групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
 
2. Докази о испуњености услова  
 

2.1. Испуњеност обавезних услова се утврђује следећим поседовањем следећих 
докумената:  
Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид доказе о испуњености 
услова , у року који не може бити краћи од 5 дана. Ако понуђач у том року не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач ће бити дужан да достави: 
 

1) Доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар је Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног Привредног суда.  

 

2) Доказ 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 је:  

(а) за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  

(б) за Предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта).  

 

3) Доказ 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 је издато Уверење  
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(а) од стране Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе  

(б) од надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  

(в) или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца од датума отварања понуда; 
 

Услови из члана 75. став 1. тачке 2, 3 и 4) Закона  могу се доказивати и : Изјавом 
којом под материјалном и кривичном одговорношћу  понуђач потврђује да испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку. 
 
4) Услов из чл. 75 ст. 1 тачка 5 - Доказ: Решење Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде за обављање делатности или потврда о упису у 
централни регистар објеката наведеног министарства.  
 

 

5) За услове из члана 75. став 2. (да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде)  Доказ  је уредно попуњен Образац  Изјаве понуђача. 

  
2.2. Испуњеност додатних услова се утврђује следећим документима:  
 

1) Поседовање минималних финансијских капацитета -  Доказ : Потврда о броју 
дана неликвидности издату о НБС –одељење за принудну наплату с тим да 
понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници Народне банке Србије);  

 

2) Поседовање минималних техничких капацитета – Доказ: Електронски очитан 
извод из саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања од 
аутоодговорности, а ако возило није у власништву понуђача и правни основ 
коришћења возила (уговор о лизингу, закупу); 

3) да је сертификован по стандарду НАССР или ИСО 22000- Доказ: Важећи 
HACCP   или ИСО 22000 сертификат  

       4) да је произвођач или увозник понуђених производа сертификован по 
стандарду 

      НАССР или ИСО 22000 (следљивост)- Доказ: Изјава понуђача о следљивости     
понуђених производа (модел изјаве дат је у конкурсној документацији).  

5) Обезбеђена контрола квалитета -  Доказ: Важећи уговор са овлашћеном 
институцијом за испитивање здравствене исправности намирница, 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4), а 
доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 
 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) 
Закона, а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду не-
оверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, 
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да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, 

наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је 
понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 

Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих 
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака 
јавних набавки код тог наручиоца. Ако понуђач у остављеном примереном року, који 
не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид доказе, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
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VI  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
 

Спецификација тражених добара: 
 

ПАРТИЈА 1 СВЕЖЕ МЕСО 
рбр назив јм количина 

1 гушчија џигерица кг 3 

2 пилећа џигерица кг 13 

3 пилеће груди кг 40 

4 пилеће месо кг 70 

5 пилећи батак и карабатак кг 20 

6 ћуреће груди кг 20 

7 јагњећи котлет кг 25 

8 јун. бут б/к кг 30 

9 јун. реп кг 5 

10 јун. Филе кг 30 

11 свињска слабина и леђа кг 50 

12 лакс каре кг 25 

13 прасеће месо замрзнуто кг 10 

14 свињска плећка б/к кг 20 

15 свињски бут б/к кг 40 

16 свињски филе кг 75 

17 телећа плећка кг 15 

18 телећи филе кг 25 

19 млевено месо кг 10 

20 прасећа роло плећка замрз. кг 10 

 

ПАРТИЈА 2 ДИВЉАЧ 

рбр назив јм количина 

1 дивља свиња кг 3 

2 зец кг 6 

3 јаребица кг 3 

4 јелен гулаш кг 8 

5 препелица кг 3 

6 срна кг 5 

7 фазан  кг 6 

8 шљука кг 3 

 
ПАРТИЈА 3 РИБА И РИБЉИ ПРОИЗВОДИ 

рбр назив јм количина 

1 Туна у комаду у уљу 180г ком 40 

2 димљена пастрмка кг 6 

3 инћуни слани 1/720г тегла 3 

4 кавијар 1/50г црни, црвени ком 8 

5 марин. дим. лосос 1/200г кг 5 

6 морски плодови кг 12 

7 шкампе кг 10 
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8 бранцин кг 15 

9 дагње месо кг 5 

10 лигња кг 20 

11 лосос кг 15 

12 орада кг 10 

13 пастрмка кг 20 

14 туна кг 5 

15 шаран кг 10 

 

ПАРТИЈА 4 СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ 

рбр назив јм количина 

1 виршле 1/1 кг 5 

2 врат димљени кг 5 

3 пршута говеђа кг 7 

4 кобасица трајна кг 10 

5 кулен кг 5 

6 печеница кг 5 

7 пршута његушка у комаду кг 5 

8 његушка панчета у комаду кг 7 

9 сланина кг 60 

10 стеља (кастрадина) кг 3 

11 суџук кг 2 

12 чајна коб. кг 6 

13 чварци кг 3 

14 шунка у омоту 1/2кг кг 50 

1 виршле 1/1 кг 5 

2 врат димљени кг 5 

 

ПАРТИЈА 5 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

рбр назив јм количина 

1 индустријски маргарин 2/1кг паковање 4 

2 јогурт 1/1 л 5 

3 кајмак 1/1кг кг 20 

4 кисела павлака 20%мм 1/1 kom 60 

5 маргарин 1/250г kom 200 

6 маскарпоне сир 1/500г kom 10 

7 милерам 1/1 kom 20 

8 млеко дуготрајно 1/1 kom 350 

9 павлака неутрална 1/1 kom 80 

10 павлака слатка 1/1 kom 50 

11 путер 1/250г kom 200 

12 сојино млеко kom 2 

13 бри 1/125г ком 10 

14 горгонзола 1/100г ком 20 

15 едамер кг 30 

16 ементалер кг 8 

17 камембер 1/125г ком 10 

18 качкаваљ кг 50 

19 козији сир 1/1 кг 3 
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20 крављи сир 1/1 кг 30 

21 моцарела1/1 кг 7 

22 намаз а ла кајмак 1/250 г ком 20 

23 овчији сир1/1 кг 3 

24 пармезан  кг 15 

25 рокфор кг 3 

26 рикота 1/1 кг 5 

27 сјенички сир кг 5 

28 паприка у павлаци кг 10 

29 трапист кг 40 

30 фета  кг 70 

 
 

ПАРТИЈА 6 ПОВРЋЕ  
(СВЕЖЕ, КОНЗЕРВИСАНО, СМРЗНУТО И СУВО) 

рбр назив јм количина 

1 ајвар благи 1/720г тегла 10 

2 артичоке кг 2 

3 краставац кисели 1/1450г тегла 10 

4 кукуруз клип мини 1/350г тегла 5 

5 паприка барена 1/1450г тегла 2 

6 пасуљ бели 1/400г конзерва 10 

7 шампињони маринирани 1/720г тегла 5 

8 шпаргле кг 4 

9 бамије кг 2 

10 батата кг 8 

11 блитва веза 30 

12 боранија смрзнута жута, зелена  1/5 кг паковање 4 

13 босиљак веза 10 

14 броколи кг 30 

15 васаби зачин 1/500г кг 0,5 

16 гљиве бели шампињони кг 80 

17 сакура микс кутија 2 

18 гљиве шитаки кг 1 

19 грашак млади 1/5 кг паковање 5 

20 ђумбир свеж кг 1 

21 естрагон веза 8 

22 салата лола роса  ком 30 

23 зелена салата кристал ком 30 

24 салата лола бјонда ком 30 

25 зелена салата поточарка ком 30 

26 зелена салата путерица ком 30 

27 зеље ливадско - веза ком 50 

28 карфиол љубичаст кг 2 

29 карфиол бели кг 20 

30 келераба кг 8 

31 кељ главичар кг 10 

32 кељ прокељ кг 10 
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33 коморач кг 10 

34 коријандер веза 10 

35 краставац свеж кг 80 

36 кромпир бели кг 100 

37 кромпир розе кг 250 

38 купус бели кг 80 

39 купус кинески кг 3 

40 купус плави кг 15 

41 лук бели кг 10 

42 лук влашац свежи веза 25 

43 лук љутика кг 3 

44 лук млади - веза ком 20 

45 лук црвени кг 30 

46 лук црни кг 150 

47 мајчина душица веза 15 

48 Печурке еноки 1/100г кг 1 

49 мирођија веза 40 

50 нана свежа веза 30 

51 оригано свежи веза 10 

52 паприка бабура кг 30 

53 паприка жута триколоре 1/500 г ком 5 

54 паприка љута ком 50 

55 паприка црвена шиља кг 40 

56 паприка чили ком 15 

57 паприка шиља кг 50 

58 кукуруз шећерац смрзнути 1/5 кг ком 5 

59 парадајз црвени кг 100 

60 парадајз чери кг 40 

61 першун корен кг 15 

62 першун лист веза 80 

63 першун француски веза 20 

64 печурке шимеђи беле 1/100 г ком 5 

65 печурке шимеђи браон 1/100 г ком 5 

66 плави патлиџан кг 30 

67 празилук кг 40 

68 ротквице веза 60 

69 рузмарин веза 10 

70 рукола кг 8 

71 спанаћ свеж кг 45 

72 тиквица жута кг 5 

73 тиквице зелене  кг 80 

74 цвекла свежа кг 30 

75 целер главица кг 40 

76 цвеће јестиво ком 10 

77 чичока кг 2 

78 шаргарепа кг 120 

79 шпаргла зелена кг 6 
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ПАРТИЈА 7 ВОЋЕ 

(СВЕЖЕ, СМРЗНУТО, КОНЗЕРВИСАНО, СУВО  И ЈЕЗГРАСТИ ПЛОДОВИ) 

рбр назив јм количина 

1 ананас /свеж/ кг 10 

2 аронија свежа кг 1 

3 банане кг 15 

4 боровница свежа 125г ком 4 

5 боровница смрзнута кг 4 

6 бресква кг 10 

7 бундева кг 70 

8 вишње смрзнуте кг 25 

9 воћни микс смрзнути кг 25 

10 грејпфрут - црвени кг 5 

11 грожђе бело кг 15 

12 грожђе црно кг 15 

13 диња кг 15 

14 диња ананас кг 15 

15 јабуке жуте кг 40 

16 јабуке зелене кг 40 

17 јабуке јапанске кг 8 

18 јабуке црвене кг 80 

19 јагоде свеже  кг 15 

20 кајсија кг 10 

21 карамбола ком 15 

22 киви кг 15 

23 крушке жуте кг 10 

24 крушке зелене кг 20 

25 лимета кг 20 

26 лимун  кг 80 

27 личи кг 2 

28 лубеница кг 20 

29 малина /залеђена / кг 30 

30 манго ком 5 

31 мандарина кг 25 

32 нар кг 20 

33 нектарине кг 15 

34 папаја кг 2 

35 помело кг 5 

36 поморанџа кг 100 

37 рибизле свежа 125 г ком 3 

38 смоква свежа кг 2 

39 трешње кг 15 

40 фисалис 1/100 паковање 5 

41 шљива свежа кг 5 

42 компот ананас колут 1/850г ком 30 

43 компот бресква 1/820г ком 30 

44 компот вишње 1/720г ком 30 

45 компот кајсија 1/820г ком 30 
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46 компот крушке 1/820г ком 30 

47 коктел трешње црвене  1/720г тегла 2 

48 бадем кг 20 

49 бразилски орах кг 1 

50 индијски орах кг 1 

51 кестен свеж кг 5 

52 кикирики кг 15 

53 лешник кг 20 

54 орах језгро кг 40 

55 пекан орах кг 2 

56 пињоле кг 1 

57 пистаћи кг 10 

58 јагоде смрзнуте кг 20 

59 бадем у листићима кг 6 

60 авокадо ком 10 

61 малина / свежа / 125г ком 10 

62 урме суве кг 5 

63 смоква сува кг 5 

64 кандирано сушено воће кг 5 

65 кајсија сува    кг 7 

66 шљива бк сува кг 10 

67 суво грожђе кг 15 

 

ПАРТИЈА 8 КОЛОНИЈАЛ 

рбр назив јм количина 

1 желатин прах 1/1 кг 10 

2 желатин табла  кг 1 

3 бели лук - грануле 1/70г тегла 2 

4 бибер маринирани кг 2 

5 бибер млевени кг 2 

6 бибер у зрну 1/1 кг 1 

7 бибер у млину  ком 5 

8 бибер шарени у млину ком 5 

9 бибер у зрну зелени 1/150г ком 2 

10 бибер у зрну шарени 1/150г ком 2 

11 ванила махуна 1/2ком паковање 10 

12 зачински концентрат биљни1/1 кг 3 

13 зачински концентрат месни1/1 кг 3 

14 капар1/720г ком 3 

15 каранфилић 1/100г кг 0,5 

16 кари 1/500 г кг 1 

17 ким млевени 1/10г кесица 30 

18 куркума кг 1 

19 ловоров лист 1/10г кесица 25 

20 мак зрно кг 2 

21 мак млевени кг 15 

22 со морска1/1 кг 5 

23 со хималајска кг 1 

24 со1/1 кг 40 
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25 мисо зачин кг 0,5 

26 мускатни орах1/500г кг 1 

27 паприка млевена љута 1/500г кг 1,5 

28 паприка млевена слатка 1/500г кг 3 

29 паприка млевена уситњена1/500г кг 1,5 

30 пимент кг 1 

31 сушени чили - нити кутија 3 

32 чили сос ком 5 

33 цимет прах кг 1 

34 шафран кг 0,3 

35 ароме 1/100мл ком 20 

36 ванил шећер кг 10 

37 декор маса кг 40 

38 какао путер кг 3 

39 капар сицилијански 1/720г ком 3 

40 кафа нес кг 2 

41 џем од шипурака 1/720г тегла 25 

42 џем од шљива 1/720г тегла 25 

43 џем од кајсија 1/720г тегла 40 

44 корнфлекс кг 2 

45 лимунтус кг 0,5 

46 марципан кг 10 

47 мед кг 10 

48 обланде 1/1 ком 2 

49 пишкоте 1/500 г ком 10 

50 плазма кекс кг 10 

51 прашак за пециво 1/1кг кг 5 

52 плазма кекс млевени кг 15 

53 прехрамбене боје (основне) 1/100 ком 20 

54 пти-бер кекс пакет 5 

55 пудинг ванила кг 2 

56 пудинг чоколада кг 2 

57 сода бикарбона  кг 0,5 

58 стевија кг 1 

59 суви квасац 1/10 г ком 300 

60 топинг л 10 

61 фондан кг 20 

62 чоколада бела кг 20 

63 чоколада млечна кг 20 

64 чоколада прах кг 2 

65 чоколада црна кг 20 

66 чоколаде са додацима кг 2 

67 шећер бели кристал 1/1 кг 200 

68 шећер смеђи кристал 1/500 кг 5 

69 шећер у праху 1/500г кг 25 

70 шлаг у праху кг 3 

71 бадемово брашно 1/1 кг 3 

72 балзамико 1/1 л 2 

73 бејкролс кг 2 
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74 мајонез  кг 10 

75 брашно пшенично Т 400 меко 1/1 кг 300 

76 брашно пшенично Т500 оштро 1/1 кг 100 

77 хељдино брашно 1/1 кг 3 

78 овсено брашно 1/1 кг 3 

79 ражано брашно 1/1 кг 3 

80 интегрално брашно 1/1 кг 3 

81 јечмено брашно 1/1 кг 3 

82 ворчестер 1/150мл флашица 4 

83 грисине дебеле кг 1 

84 густин 1/200г кг 10 

85 сенф дижон кг 5 

86 јечам кг 2 

87 кестен пире кг 15 

88 кечап благи 1/1 кг 30 

89 ким кг 2 

90 киноа кг 4 

91 клице разне кутија 10 

92 кокосово брашно кг 1 

93 кромпирово брашно 1/1 кг 3 

94 кукурузни гриз 1/500г кг 10 

95 кукурузно брашно 1/500г кг 20 

96 кус кус 1/500 г кг 2 

97 мајонез1/1 кг 25 

98 маслине црне,зелене 1/2 кг 10 

99 маслине зелене 720г тегла 2 

100 маслина црна 720гр тегла 10 

101 маст гушчија кг 2 

102 маст свињска1/1кг кг 5 

103 млеко у праху кг 3 

104 соја сос ком 8 

105 парадајз концентрат 1/720г тегла 20 

106 парадајз пелат1/2,5кг ком 8 

107 песто ђеновезе1/200г тегла 5 

108 пиринач бели 1/1 кг 35 

109 пиринач интегрални 1/1 кг 5 

110 палента кг 10 

111 пиринчано брашно 1/1 кг 3 

112 презле 1/500г кг 15 

113 просо кг 2 

114 пуњене маслине 1/720г тегла 10 

115 путер од кикирикија кг 2 

116 пшеница кг 6 

117 пшеничне клице кутија 5 

118 пшенични гриз 1/400г кг 20 

119 семе лана кг 3 

120 семе сунцокрета кг 2 

121 семенке бундеве кг 3 

122 сенф 1/1 кг 8 
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123 сирће алкохолно 1/1 л 10 

124 сирће јабуково 1/1 л 10 

125 сусам  кг 20 

126 табаско  флашица 6 

127 уље бундеве л 2 

128 уље ланено л 2 

129 уље маслиново л 20 

130 уље палмино1/20л л 40 

131 уље сунцокретово л 250 

132 сусам црни кг 1 

133 кукурузни скроб кг 3 

134 кромпиров скроб кг 2 

135 рукола микробиље кутијица 5 

136 ротквица микробиље кутијица 5 

137 грашак микробиље кутијица 5 

138 лук микробиље кутијица 5 

139 слачица микробиље кутијица 5 

140 цвекла микробиље кутијица 5 

141 пасуљ бели тетовац    кг 10 

142 пасуљ црвени кг 5 

143 пасуљ црни    кг 3 

144 рен маринирани     кг 2 

145 домаћа кафа кг 6 

146 ванилин шећер кесица 6 

147 еспресо кафа кг 6 

148 мед/ мини /  пакет 6 

149 мускат орашчић /млевено/1/500г ком 3 

150 нана лишће паков 1 

151 со /у посипачу/ кг 1 

152 цимет 1/500г кесица 6 

153 чок. за кув / црна/400г кесица 10 

154 шећер смеђи 750г паковање 1 

155 шлаг спреј 250мл туба 10 

156 чајеви брусница кутија 5 

157 чајеви воћни кутија 5 

158  чајеви камилица кутија 5 

159  чајеви липа кутија 5 

160  чајеви  нана кутија 5 

161 чајеви хибискус кутија 5 

 

ПАРТИЈА 9 ЈАЈА 

рбр назив јм количина 

1 кокошија већа ком 5000 

2 препеличија ком 150 

 

ПАРТИЈА 10 ХЛЕБ, КОРЕ И ТЕСТЕНИНЕ 

рбр назив јм количина 

1 багет ком 30 

2 канелоне 1/250г ком 10 
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3 квасац свеж кг 2 

4 њоке кг 5 

5 коре за лазање1/500г ком 5 

6 коре за пите 1/500 г ком 70 

7 коре пиринчане 1/500 г ком 5 

8 макарони сечени 1/500 г ком 20 

9 млинци кг 5 

10 оплемењене тестенине кг 5 

11 пене 1/500г ком 15 

12 спирале 1/500г ком 15 

13 таљателе 1/500г ком 15 

14 тортиље 1240 г ком 8 

15 тост 1/500 г ком 120 

16 хлеб кг 40 

17 шпагете 1/500г ком 15 

 
ПАРТИЈА 11 АЛКОХОЛНА ПИЋА, СОКОВИ И ВОДЕ  

рбр назив јм количина 

1 Шампањац  0,75 5 

2 Шљивовица ракија  0,7 5 

3 Wisky Balantajn л 3 

4 Wisky JW red л 5 

5 Wisky Jack Danijels л 2 

6 Wisky Chivas л 2 

7 Amaretto /ликер/  0,7 2 

8 Archers /ликер од брес./ 0,7 3 

9 Baileys /ликер/ 0,7 5 

10 Бели бургундац 0,7 2 

11 Blue curacao 0,7 2 

12 Вина пенушава 1/1  л 2 

13 Вино бело Грашевина  0,75 2 

14 Вино бело Шардоне 0,75 2 

15 Вино бело Тамјаника  0,75 2 

16 Вино розе 1/1 л 7 

17 Вино розе/ Рубин л 48 

18 Вино црвено  л 48 

19 Виљамовка ракија 0,7 2 

20 Вотка Смирноф 0,7 10 

21 Вранац  л 2 

22 Горки лист л 5 

23 Гренадине 0,7 2 

24 Дуња ракија 0,7 5 

25 Зелена мента /ликер/ 0,7 1 

26 Јабуковача /калвадос / 0,7 1 

27 Кајсија ракија  0,7 4 

28 кампари 1/1 л 3 

29 Кахлуа ликер  гас 0,7 1 

30 Кокос /ликер/ Малибу 0,7 1 

31 Коњак /јефтинији/ 0,7 4 

32 Коњак Курвоазије 0,7 1 

33 Коњак Мартел 0,7 1 
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34 Коњак Remy Marten 0,7 1 

35 Коњак Henessy 0,7 1 

36 Contreau  0,7 1 

37 Купиново вино 0,7 2 

38 Лоза ракија л 5 

39 Мараскино 1/1 гас л 3 

40 Мартини 1/1 л 1 

41 Martini dry /суви вермут/ л 2 

42 Martini rosso /црвени вермут/ л 2 

43 Мерлот  0,75 2 

44 Минерална вода 1,25 л ком 150 

45 Мускат хамбург 0,7 2 

46 Пиво 1/1, гас л 10 

47 Пиво Лав 0,5 150 

48 Просеко 0,7 2 

49 Ракија кајсија 1/1 л 1 

50 Ракија крушка 1/1 л 1 

51 Ракија трешња 1/1 л 1 

52 Рум - Бакарди светли л 3 

53 Рум - Бакарди тамни л 2 

54 Рум 1/1 гас л 3 

55 Рум домаћи л 1 

56 Сангрија л 2 

57 Совињон 0,75 2 

58 Текила /светла/ 0,75 3 

59 Tripl sec /ликер/ 0,7 2 

60 Cassis /ликер/ 0,7 1 

61 Cachaca /кашаса/ 0,7 1 

62 Црвено вино Прокупац 0,75 2 

63 Cherry brandy /ликер/ 0,7 1 

64 Чоколадни ликер 0,7 3 

65 Џин  Gordon dry 0,75 3 

66 Шери бренди 1/1 гас л 3 

67 Ананас сок л 6 

68 Битер лемон л 12 

69 Боровница л 27 

70 Јабука л 27 

71 Кајсија л 12 

72 Оранж ђус л 30 

73 Парадајз сок л 3 

74 Роса 1,5л 120 

75 Спрајт, 1.5l л 6 

76 Тоник, 1.5l Tonic SCHWEPPES л 12 

77 Фанта, 1l  л 12 

78 Кока-кола л 54 

 

ПАРТИЈА 12  ПОСЛАСТИЧАРСТВО 

рбр назив јм количина 

1 Белгијска црна чоколада у капљицама  5 кг паковање 12 

2 Белгијска млечна чоколада у капљицама 5 кг паковање 8 

3 Белгијска бела чоколада у капљицама 5 кг паковање 4 
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4 Чоколада "Carat Coverlux Dark" 10 кг паковање 1 

5 Чоколада "Carat Coverlux Мilk" 10 кг паковање 1 

6 Чоколада "Carat Coverlux White" 10кг паковање 1 

7 Чоколадне грануле 5 кг паковање 1 

8 Чоколадни штапићи 5 кг паковање 1 

9 "Belcolade Praline Hazelnut" 5 кг паковање 2 

10 "Carat Decorcream White" 4 кг паковање 2 

11 Слатка павлака "Ambiante" 12 х 1 л паковање 5 

12 Слатка павлака "Chantypak" 12 х 1 л паковање 1 

13 Желе "Harmony Clasic Briant" 14  кг паковање 1 

14 Желе "Miroir Neutral" 5 кг паковање 2 

15 "Deli cheese cake" 5 кг паковање 2 

16 "Patis macaron" 5 кг паковање 1 

17 "Kremi lux" 10 кг паковање 2 

18 "Deli Caramel" 5 кг паковање 2 

19 "Tegral Satin Cream Cake" 10 кг паковање 1 

20 "Tegral Muffins" 10 кг паковање 1 

21 Бланширани бадем у листићима 1 кг паковање 10 

22 Топфил вишња 5 кг паковање 4 

23 Топфил јабука 4,5 кг паковање 4 

24 Топфил бресква 5 кг паковање 4 

25 Топфил шумско воће 5 кг паковање 4 

26 "Miroir Glassage Noir" 5 кг паковање 1 

27 "Cremfil Classic Vanila" 13 кг паковање 1 

28 "Cremfil Silk" 5 кг паковање 2 

29 "Spray lix" 0,6 л паковање 5 

30 "Kimocrem nutty" 5 кг паковање 2 

31 Крем "Deli orange" 5 кг паковање 2 

32 Kакао у праху 3 кг паковање 2 

33 Маргарин "Argenta Croissant HF" 10 кг паковање 3 

34 Маргарин "Aloha Pastry HF" 10 кг паковање 2 

35 Маргарин "Aristo Primeur Croissant HF " 10 кг паковање 3 

36 Tegral Waffle 10 кг паковање 1 

37 Patis France Crousticrep Blond 1,5 кг паковање 1 

38 Patis France Pistacio pasta 1,5 кг паковање 2 



- страна 32 од 72 - 

 VII  Образац оцене испуњености услова ЈНМВ 3/03/19 
  
 

Чињенице које се 
доказују 

Доказно средство Бр. и датум 

Чл. 75 ст. 1 тачка 1) 
до 4) ЗЈН 

1.  Попуњена изјава о испуњености обавезних 
услова) стр. 17 конкурсне документације 

 

Напомена: Уместо доказа из чл. 75 ст. 1 т. 1 до 4 понуђач, може доставити изјаву на меморандуму да је 
регистрован у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре и копију решења о усвајању 
регистрационе пријаве у регистар понуђача 
 

Чл 75 ст.1.тачка 5 

2.Решење Министарства пољопривреде, шум. и 
водоприв. за обав. Делатности или потврда о 
упису у централни регистар објеката наведеног 
министарства. 

 

Чл. 75 ст. 2 3. Изјава о испуњености услова из чл. 75 ст. 2  

Чл 76. 
4.  Важећи HACCP или ИСО 22000 сертификат 
понуђача 

 

 

5. Изјава понуђача о следљивости производа 
(модел изјаве дат је на страни 36 конкурсне 
документације) 

 

 

6.Електронски очитан извод саобраћајне дозволе и 
копија полисе од аутоодговорности, а ако возило 
није у власништву потребно је доставити и правни 
основ коришћења возила (уговор о лизингу или 
коришћењу).  

 

 
7. Копију уговора са овлашћеном институцијом за 
испитивање здравствене исправности намирница. 

 

 
 
 

Место: Понуђач 
 

 М.П.  
 

Датум:   
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VIII  ОБРАСЦИ  
ОБРАЗАЦ 1 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-  ЈНМВ 3/03/19 

Понуђач подноси понуду:  
 

1) САМОСТАЛНО    2) ЗАЈЕДНИЧКИ    3) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
(заокружити релевантно) 

 

Пословно име и седиште понуђача:  

Деловодни број и датум понуде:  

Име особе за контакт:  

e-mail:  

Телефон и факс:  

ПИБ  

Матични број  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потпис уговора:  

Рок важности понуде (не краће од 60 дана)  

Предмет понуде ( уписати партије):  
Цена по партијама уписати бр. партије у 
празне колоне и попунити тражене податке: 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Рок плаћања у данима од дана пријема рачуна:  ____________  (не краћи од 5 и не дужи од 45 дана) 

Рок испоруке:  
периодично у року од 24 часа од захтева 
наручиоца за испоруком у току трајања уговора 

 

Место:   Понуђач: 

Датум:    

 М. П.  
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. Уколико нема довољно места у обрасцу понуде за све партије понуђач копира образац 
понуде у довољном броју примерака 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - ЈНМВ 3/03/19 
  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ЈНМВ 3/03/19  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ 2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА –ЈНМВ 3/03/19 
ПАРТИЈА 1 СВЕЖЕ МЕСО 

рбр назив јм количина Јед.цена 
без ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена без 

ПДВа 

ПДВ за 
укупну 

цену 

Укупан 
износ са 
ПДВом 

Произвођач и 
земља порекла 

1 гушчија џигерица кг 3        

2 пилећа џигерица кг 13        

3 пилеће груди кг 40        

4 пилеће месо кг 70        

5 пилећи батак и карабатак кг 20        

6 ћуреће груди кг 20        

7 јагњећи котлет кг 25        

8 јун. бут б/к кг 30        

9 јун. реп кг 5        

10 јун. Филе кг 30        

11 свињска слабина и леђа кг 50        

12 лакс каре кг 25        

13 прасеће месо замрзнуто кг 10        

14 свињска плећка б/к кг 20        

15 свињски бут б/к кг 40        

16 свињски филе кг 75        

17 телећа плећка кг 15        

18 телећи филе кг 25        

19 млевено месо кг 10        

20 прасећа роло плећка замрз. кг 10        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  
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Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима. 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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ПАРТИЈА 2 ДИВЉАЧ 

рбр назив јм количина 
Јед.цена без 

ПДВа 
ПДВ за 

јединичну цену 
Јединична цена 

са ПДВом 
Укупна цена 

без ПДВа 
ПДВ за 

укупну цену 
Укупан износ са 

ПДВом 
Произвођач и 
земља порекла 

1 дивља свиња кг 3        

2 зец кг 6        

3 јаребица кг 3        

4 јелен гулаш кг 8        

5 препелица кг 3        

6 срна кг 5        

7 фазан  кг 6        

8 шљука кг 3        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
 

Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима. 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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ПАРТИЈА 3 РИБА И РИБЉИ ПРОИЗВОДИ 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна цена 
без ПДВа 

ПДВ за 
укупну цену 

Укупан износ са 
ПДВом 

Произвођач и 
земља порекла 

1 Туна у комаду у уљу 180г ком 40        

2 димљена пастрмка кг 6        

3 инћуни слани 1/720г тегла 3        

4 кавијар 1/50г црни, црвени ком 8        

5 марин. дим. лосос 1/200г кг 5        

6 морски плодови кг 12        

7 шкампе кг 10        

8 бранцин кг 15        

9 дагње месо кг 5        

10 лигња кг 20        

11 лосос кг 15        

12 орада кг 10        

13 пастрмка кг 20        

14 туна кг 5        

15 шаран кг 10        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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ПАРТИЈА 4 СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна цена 
без ПДВа 

ПДВ за 
укупну 

цену 
Укупан износ са 

ПДВом 
Произвођач и 
земља порекла 

1 виршле 1/1 кг 5        

2 врат димљени кг 5        

3 пршута говеђа кг 7        

4 кобасица трајна кг 10        

5 кулен кг 5        

6 печеница кг 5        

7 пршута његушка у комаду кг 5        

8 његушка панчета у комаду кг 7        

9 сланина кг 60        

10 стеља (кастрадина) кг 3        

11 суџук кг 2        

12 чајна коб. кг 6        

13 чварци кг 3        

14 шунка у омоту 1/2кг кг 50        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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ПАРТИЈА 5 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна цена 
без ПДВа 

ПДВ за 
укупну 

цену 
Укупан износ са 

ПДВом 
Произвођач и 
земља порекла 

1 индустријски маргарин 2/1кг паковање 4        

2 јогурт 1/1 л 5        

3 кајмак 1/1кг кг 20        

4 кисела павлака 20%мм 1/1 kom 60        

5 маргарин 1/250г kom 200        

6 маскарпоне сир 1/500г kom 10        

7 милерам 1/1 kom 20        

8 млеко дуготрајно 1/1 kom 350        

9 павлака неутрална 1/1 kom 80        

10 павлака слатка 1/1 kom 50        

11 путер 1/250г kom 200        

12 сојино млеко kom 2        

13 бри 1/125г ком 10        

14 горгонзола 1/100г ком 20        

15 едамер кг 30        

16 ементалер кг 8        

17 камембер 1/125г ком 10        

18 качкаваљ кг 50        

19 козији сир 1/1 кг 3        

20 крављи сир 1/1 кг 30        

21 моцарела1/1 кг 7        

22 намаз а ла кајмак 1/250 г ком 20        

23 овчији сир1/1 кг 3        

24 пармезан  кг 15        

25 рокфор кг 3        

26 рикота 1/1 кг 5        

27 сјенички сир кг 5        
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28 паприка у павлаци кг 10        

29 трапист кг 40        

30 фета  кг 70        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  



- страна 43 од 72 - 

 
ПАРТИЈА 6 ПОВРЋЕ (СВЕЖЕ, КОНЗЕРВИСАНО, СМРЗНУТО И СУВО) 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена 
без 

ПДВа 

ПДВ за 
укупну 

цену 
Укупан износ 

са ПДВом 
Произвођач и 
земља порекла 

1 ајвар благи 1/720г тегла 10        

2 артичоке кг 2        

3 краставац кисели 1/1450г тегла 10        

4 кукуруз клип мини 1/350г тегла 5        

5 паприка барена 1/1450г тегла 2        

6 пасуљ бели 1/400г конзерва 10        

7 шампињони маринирани 1/720г тегла 5        

8 шпаргле кг 4        

9 бамије кг 2        

10 батата кг 8        

11 блитва веза 30        

12 боранија смрзнута жута, зелена  1/5 кг паковање 4        

13 босиљак веза 10        

14 броколи кг 30        

15 васаби зачин 1/500г кг 0,5        

16 гљиве бели шампињони кг 80        

17 сакура микс кутија 2        

18 гљиве шитаки кг 1        

19 грашак млади 1/5 кг паковање 5        

20 ђумбир свеж кг 1        

21 естрагон веза 8        

22 салата лола роса  ком 30        

23 зелена салата кристал ком 30        

24 салата лола бјонда ком 30        

25 зелена салата поточарка ком 30        

26 зелена салата путерица ком 30        

27 зеље ливадско - веза ком 50        
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28 карфиол љубичаст кг 2        

29 карфиол бели кг 20        

30 келераба кг 8        

31 кељ главичар кг 10        

32 кељ прокељ кг 10        

33 коморач кг 10        

34 коријандер веза 10        

35 краставац свеж кг 80        

36 кромпир бели кг 100        

37 кромпир розе кг 250        

38 купус бели кг 80        

39 купус кинески кг 3        

40 купус плави кг 15        

41 лук бели кг 10        

42 лук влашац свежи веза 25        

43 лук љутика кг 3        

44 лук млади - веза ком 20        

45 лук црвени кг 30        

46 лук црни кг 150        

47 мајчина душица веза 15        

48 Печурке еноки 1/100г кг 1        

49 мирођија веза 40        

50 нана свежа веза 30        

51 оригано свежи веза 10        

52 паприка бабура кг 30        

53 паприка жута триколоре 1/500 г ком 5        

54 паприка љута ком 50        

55 паприка црвена шиља кг 40        

56 паприка чили ком 15        

57 паприка шиља кг 50        

58 кукуруз шећерац смрзнути 1/5 кг ком 5        

59 парадајз црвени кг 100        
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60 парадајз чери кг 40        

61 першун корен кг 15        

62 першун лист веза 80        

63 першун француски веза 20        

64 печурке шимеђи беле 1/100 г ком 5        

65 печурке шимеђи браон 1/100 г ком 5        

66 плави патлиџан кг 30        

67 празилук кг 40        

68 ротквице веза 60        

69 рузмарин веза 10        

70 рукола кг 8        

71 спанаћ свеж кг 45        

72 тиквица жута кг 5        

73 тиквице зелене  кг 80        

74 цвекла свежа кг 30        

75 целер главица кг 40        

76 цвеће јестиво ком 10        

77 чичока кг 2        

78 шаргарепа кг 120        

79 шпаргла зелена кг 6        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
 



- страна 46 од 72 - 

 
ПАРТИЈА 7 ВОЋЕ (СВЕЖЕ, СМРЗНУТО, КОНЗЕРВИСАНО, СУВО И ЈЕЗГРАСТИ ПЛОДОВИ) 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена без 

ПДВа 

ПДВ за 
укупну 

цену 
Укупан износ са 

ПДВом 
Произвођач и 
земља порекла 

1 ананас /свеж/ кг 10        

2 аронија свежа кг 1        

3 банане кг 15        

4 боровница свежа 125г ком 4        

5 боровница смрзнута кг 4        

6 бресква кг 10        

7 бундева кг 70        

8 вишње смрзнуте кг 25        

9 воћни микс смрзнути кг 25        

10 грејпфрут - црвени кг 5        

11 грожђе бело кг 15        

12 грожђе црно кг 15        

13 диња кг 15        

14 диња ананас кг 15        

15 јабуке жуте кг 40        

16 јабуке зелене кг 40        

17 јабуке јапанске кг 8        

18 јабуке црвене кг 80        

19 јагоде свеже  кг 15        

20 кајсија кг 10        

21 карамбола ком 15        

22 киви кг 15        

23 крушке жуте кг 10        

24 крушке зелене кг 20        

25 лимета кг 20        

26 лимун  кг 80        

27 личи кг 2        
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28 лубеница кг 20        

29 малина /залеђена / кг 30        

30 манго ком 5        

31 мандарина кг 25        

32 нар кг 20        

33 нектарине кг 15        

34 папаја кг 2        

35 помело кг 5        

36 поморанџа кг 100        

37 рибизле свежа 125 г ком 3        

38 смоква свежа кг 2        

39 трешње кг 15        

40 фисалис 1/100 паковање 5        

41 шљива свежа кг 5        

42 компот ананас колут 1/850г ком 30        

43 компот бресква 1/820г ком 30        

44 компот вишње 1/720г ком 30        

45 компот кајсија 1/820г ком 30        

46 компот крушке 1/820г ком 30        

47 коктел трешње црвене  1/720г тегла 2        

48 бадем кг 20        

49 бразилски орах кг 1        

50 индијски орах кг 1        

51 кестен свеж кг 5        

52 кикирики кг 15        

53 лешник кг 20        

54 орах језгро кг 40        

55 пекан орах кг 2        

56 пињоле кг 1        

57 пистаћи кг 10        

58 јагоде смрзнуте кг 20        

59 бадем у листићима кг 6        
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60 авокадо ком 10        

61 малина / свежа / 125г ком 10        

62 урме суве кг 5        

63 смоква сува кг 5        

64 кандирано сушено воће кг 5        

65 кајсија сува    кг 7        

66 шљива бк сува кг 10        

67 суво грожђе кг 15        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  



- страна 49 од 72 - 

 
ПАРТИЈА 8 КОЛОНИЈАЛ 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена без 

ПДВа 

ПДВ за 
укупну 

цену 
Укупан износ 

са ПДВом 
Произвођач и 
земља порекла 

1 желатин прах 1/1 кг 10        

2 желатин табла  кг 1        

3 бели лук - грануле 1/70г тегла 2        

4 бибер маринирани кг 2        

5 бибер млевени кг 2        

6 бибер у зрну 1/1 кг 1        

7 бибер у млину  ком 5        

8 бибер шарени у млину ком 5        

9 бибер у зрну зелени 1/150г ком 2        

10 бибер у зрну шарени 1/150г ком 2        

11 ванила махуна 1/2ком паковање 10        

12 зачински концентрат биљни1/1 кг 3        

13 зачински концентрат месни1/1 кг 3        

14 капар1/720г ком 3        

15 каранфилић 1/100г кг 0,5        

16 кари 1/500 г кг 1        

17 ким млевени 1/10г кесица 30        

18 куркума кг 1        

19 ловоров лист 1/10г кесица 25        

20 мак зрно кг 2        

21 мак млевени кг 15        

22 со морска1/1 кг 5        

23 со хималајска кг 1        

24 со1/1 кг 40        

25 мисо зачин кг 0,5        

26 мускатни орах1/500г кг 1        

27 паприка млевена љута 1/500г кг 1,5        
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28 паприка млевена слатка 1/500г кг 3        

29 паприка млевена уситњена1/500г кг 1,5        

30 пимент кг 1        

31 сушени чили - нити кутија 3        

32 чили сос ком 5        

33 цимет прах кг 1        

34 шафран кг 0,3        

35 ароме 1/100мл ком 20        

36 ванил шећер кг 10        

37 декор маса кг 40        

38 какао путер кг 3        

39 капар сицилијански 1/720г ком 3        

40 кафа нес кг 2        

41 џем од шипурака 1/720г тегла 25        

42 џем од шљива 1/720г тегла 25        

43 џем од кајсија 1/720г тегла 40        

44 корнфлекс кг 2        

45 лимунтус кг 0,5        

46 марципан кг 10        

47 мед кг 10        

48 обланде 1/1 ком 2        

49 пишкоте 1/500 г ком 10        

50 плазма кекс кг 10        

51 прашак за пециво 1/1кг кг 5        

52 плазма кекс млевени кг 15        

53 прехрамбене боје (основне) 1/100 ком 20        

54 пти-бер кекс пакет 5        

55 пудинг ванила кг 2        

56 пудинг чоколада кг 2        

57 сода бикарбона  кг 0,5        

58 стевија кг 1        

59 суви квасац 1/10 г ком 300        
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60 топинг л 10        

61 фондан кг 20        

62 чоколада бела кг 20        

63 чоколада млечна кг 20        

64 чоколада прах кг 2        

65 чоколада црна кг 20        

66 чоколаде са додацима кг 2        

67 шећер бели кристал 1/1 кг 200        

68 шећер смеђи кристал 1/500 кг 5        

69 шећер у праху 1/500г кг 25        

70 шлаг у праху кг 3        

71 бадемово брашно 1/1 кг 3        

72 балзамико 1/1 л 2        

73 бејкролс кг 2        

74 мајонез  кг 10        

75 брашно пшенично Т 400 меко 1/1 кг 300        

76 брашно пшенично Т500 оштро 1/1 кг 100        

77 хељдино брашно 1/1 кг 3        

78 овсено брашно 1/1 кг 3        

79 ражано брашно 1/1 кг 3        

80 интегрално брашно 1/1 кг 3        

81 јечмено брашно 1/1 кг 3        

82 ворчестер 1/150мл флашица 4        

83 грисине дебеле кг 1        

84 густин 1/200г кг 10        

85 сенф дижон кг 5        

86 јечам кг 2        

87 кестен пире кг 15        

88 кечап благи 1/1 кг 30        

89 ким кг 2        

90 киноа кг 4        

91 клице разне кутија 10        
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92 кокосово брашно кг 1        

93 кромпирово брашно 1/1 кг 3        

94 кукурузни гриз 1/500г кг 10        

95 кукурузно брашно 1/500г кг 20        

96 кус кус 1/500 г кг 2        

97 мајонез1/1 кг 25        

98 маслине црне,зелене 1/2 кг 10        

99 маслине зелене 720г тегла 2        

100 маслина црна 720гр тегла 10        

101 маст гушчија кг 2        

102 маст свињска1/1кг кг 5        

103 млеко у праху кг 3        

104 соја сос ком 8        

105 парадајз концентрат 1/720г тегла 20        

106 парадајз пелат1/2,5кг ком 8        

107 песто ђеновезе1/200г тегла 5        

108 пиринач бели 1/1 кг 35        

109 пиринач интегрални 1/1 кг 5        

110 палента кг 10        

111 пиринчано брашно 1/1 кг 3        

112 презле 1/500г кг 15        

113 просо кг 2        

114 пуњене маслине 1/720г тегла 10        

115 путер од кикирикија кг 2        

116 пшеница кг 6        

117 пшеничне клице кутија 5        

118 пшенични гриз 1/400г кг 20        

119 семе лана кг 3        

120 семе сунцокрета кг 2        

121 семенке бундеве кг 3        

122 сенф 1/1 кг 8        

123 сирће алкохолно 1/1 л 10        
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124 сирће јабуково 1/1 л 10        

125 сусам  кг 20        

126 табаско  флашица 6        

127 уље бундеве л 2        

128 уље ланено л 2        

129 уље маслиново л 20        

130 уље палмино1/20л л 40        

131 уље сунцокретово л 250        

132 сусам црни кг 1        

133 кукурузни скроб кг 3        

134 кромпиров скроб кг 2        

135 рукола микробиље кутијица 5        

136 ротквица микробиље кутијица 5        

137 грашак микробиље кутијица 5        

138 лук микробиље кутијица 5        

139 слачица микробиље кутијица 5        

140 цвекла микробиље кутијица 5        

141 пасуљ бели тетовац    кг 10        

142 пасуљ црвени кг 5        

143 пасуљ црни    кг 3        

144 рен маринирани     кг 2        

145 домаћа кафа кг 6        

146 ванилин шећер кесица 6        

147 еспресо кафа кг 6        

148 мед/ мини /  пакет 6        

149 мускат орашчић /млевено/1/500г ком 3        

150 нана лишће паков 1        

151 со /у посипачу/ кг 1        

152 цимет 1/500г кесица 6        

153 чок. за кув / црна/400г кесица 10        

154 шећер смеђи 750г паковање 1        

155 шлаг спреј 250мл туба 10        
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156 чајеви брусница кутија 5        

157 чајеви воћни кутија 5        

158  чајеви камилица кутија 5        

159  чајеви липа кутија 5        

160  чајеви  нана кутија 5        

161 чајеви хибискус кутија 5        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима). 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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ПАРТИЈА 9 ЈАЈА 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена без 

ПДВа 

ПДВ за 
укупну 

цену 
Укупан износ 

са ПДВом 
Произвођач и 
земља порекла 

1 кокошија већа ком 5000        

2 препеличија ком 150        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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ПАРТИЈА 10 ХЛЕБ, КОРЕ И ТСТЕНИНЕ 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена без 

ПДВа 

ПДВ за 
укупну 

цену 
Укупан износ 

са ПДВом 
Произвођач и 
земља порекла 

1 багет ком 30        

2 канелоне 1/250г ком 10        

3 квасац свеж кг 2        

4 њоке кг 5        

5 коре за лазање1/500г ком 5        

6 коре за пите 1/500 г ком 70        

7 коре пиринчане 1/500 г ком 5        

8 макарони сечени 1/500 г ком 20        

9 млинци кг 5        

10 оплемењене тестенине кг 5        

11 пене 1/500г ком 15        

12 спирале 1/500г ком 15        

13 таљателе 1/500г ком 15        

14 тортиље 1240 г ком 8        

15 тост 1/500 г ком 120        

16 хлеб кг 40        

17 шпагете 1/500г ком 15        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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ПАРТИЈА 11 АЛКОХОЛНА ПИЋА, СОКОВИ И ВОДЕ 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена без 

ПДВа 

ПДВ за 
укупну 

цену 
Укупан износ 

са ПДВом 
Произвођач и 
земља порекла 

1 Шампањац  0,75 5        

2 Шљивовица ракија  0,7 5        

3 Wisky Balantajn л 3        

4 Wisky JW red л 5        

5 Wisky Jack Danijels л 2        

6 Wisky Chivas л 2        

7 Amaretto /ликер/  0,7 2        

8 Archers /ликер од брес./ 0,7 3        

9 Baileys /ликер/ 0,7 5        

10 Бели бургундац 0,7 2        

11 Blue curacao 0,7 2        

12 Вина пенушава 1/1  л 2        

13 Вино бело Грашевина  0,75 2        

14 Вино бело Шардоне 0,75 2        

15 Вино бело Тамјаника  0,75 2        

16 Вино розе 1/1 л 7        

17 Вино розе/ Рубин л 48        

18 Вино црвено  л 48        

19 Виљамовка ракија 0,7 2        

20 Вотка Смирноф 0,7 10        

21 Вранац  л 2        

22 Горки лист л 5        

23 Гренадине 0,7 2        
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24 Дуња ракија 0,7 5        

25 Зелена мента /ликер/ 0,7 1        

26 Јабуковача /калвадос / 0,7 1        

27 Кајсија ракија  0,7 4        

28 кампари 1/1 л 3        

29 Кахлуа ликер  гас 0,7 1        

30 Кокос /ликер/ Малибу 0,7 1        

31 Коњак /јефтинији/ 0,7 4        

32 Коњак Курвоазије 0,7 1        

33 Коњак Мартел 0,7 1        

34 Коњак Remy Marten 0,7 1        

35 Коњак Henessy 0,7 1        

36 Contreau  0,7 1        

37 Купиново вино 0,7 2        

38 Лоза ракија л 5        

39 Мараскино 1/1 гас л 3        

40 Мартини 1/1 л 1        

41 Martini dry /суви вермут/ л 2        

42 Martini rosso /црвени вермут/ л 2        

43 Мерлот  0,75 2        

44 Минерална вода 1,25 л ком 150        

45 Мускат хамбург 0,7 2        

46 Пиво 1/1, гас л 10        

47 Пиво Лав 0,5 150        

48 Просеко 0,7 2        

49 Ракија кајсија 1/1 л 1        

50 Ракија крушка 1/1 л 1        
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51 Ракија трешња 1/1 л 1        

52 Рум - Бакарди светли л 3        

53 Рум - Бакарди тамни л 2        

54 Рум 1/1 гас л 3        

55 Рум домаћи л 1        

56 Сангрија л 2        

57 Совињон 0,75 2        

58 Текила /светла/ 0,75 3        

59 Tripl sec /ликер/ 0,7 2        

60 Cassis /ликер/ 0,7 1        

61 Cachaca /кашаса/ 0,7 1        

62 Црвено вино Прокупац 0,75 2        

63 Cherry brandy /ликер/ 0,7 1        

64 Чоколадни ликер 0,7 3        

65 Џин  Gordon dry 0,75 3        

66 Шери бренди 1/1 гас л 3        

67 Ананас сок л 6        

68 Битер лемон л 12        

69 Боровница л 27        

70 Јабука л 27        

71 Кајсија л 12        

72 Оранж ђус л 30        

73 Парадајз сок л 3        

74 Роса 1,5л 120        

75 Спрајт, 1.5l л 6        

76 Тоник, 1.5l Tonic SCHWEPPES л 12        

77 Фанта, 1l  л 12        
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78 Кока-кола л 54        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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ПАРТИЈА 12 ПОСЛАСТИЧАРСТВО 

рбр назив јм количина 
Јед.цена 

без 
ПДВа 

ПДВ за 
јединичну 

цену 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена 
без 

ПДВа 

ПДВ 
за 

укупну 
цену 

Укупан 
износ са 
ПДВом 

Произвођач 
и земља 
порекла 

1 Белгијска црна чоколада у капљицама  5 кг паковање 12        

2 Белгијска млечна чоколада у капљицама 5 кг паковање 8        

3 Белгијска бела чоколада у капљицама 5 кг паковање 4        

4 Чоколада "Carat Coverlux Dark" 10 кг паковање 1        

5 Чоколада "Carat Coverlux Мilk" 10 кг паковање 1        

6 Чоколада "Carat Coverlux White" 10кг паковање 1        

7 Чоколадне грануле 5 кг паковање 1        

8 Чоколадни штапићи 5 кг паковање 1        

9 "Belcolade Praline Hazelnut" 5 кг паковање 2        

10 "Carat Decorcream White" 4 кг паковање 2        

11 Слатка павлака "Ambiante" 12 х 1 л паковање 5        

12 Слатка павлака "Chantypak" 12 х 1 л паковање 1        

13 Желе "Harmony Clasic Briant" 14  кг паковање 1        

14 Желе "Miroir Neutral" 5 кг паковање 2        

15 "Deli cheese cake" 5 кг паковање 2        

16 "Patis macaron" 5 кг паковање 1        

17 "Kremi lux" 10 кг паковање 2        

18 "Deli Caramel" 5 кг паковање 2        

19 "Tegral Satin Cream Cake" 10 кг паковање 1        

20 "Tegral Muffins" 10 кг паковање 1        

21 Бланширани бадем у листићима 1 кг паковање 10        

22 Топфил вишња 5 кг паковање 4        

23 Топфил јабука 4,5 кг паковање 4        

24 Топфил бресква 5 кг паковање 4        

25 Топфил шумско воће 5 кг паковање 4        

26 "Miroir Glassage Noir" 5 кг паковање 1        

27 "Cremfil Classic Vanila" 13 кг паковање 1        
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28 "Cremfil Silk" 5 кг паковање 2        

29 "Spray lix" 0,6 л паковање 5        

30 "Kimocrem nutty" 5 кг паковање 2        

31 Крем "Deli orange" 5 кг паковање 2        

32 Kакао у праху 3 кг паковање 2        

33 Маргарин "Argenta Croissant HF" 10 кг паковање 3        

34 Маргарин "Aloha Pastry HF" 10 кг паковање 2        

35 Маргарин "Aristo Primeur Croissant HF " 10 кг паковање 3        

36 Tegral Waffle 10 кг паковање 1        

37 Patis France Crousticrep Blond 1,5 кг паковање 1        

38 Patis France Pistacio pasta 1,5 кг паковање 2        

УКУПНО:        

      Потпис понуђача: 

     М.П.  

 
Наручилац задржава право наруџбе мање количине артикала по  називима 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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ОБРАЗАЦ 3 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ЈНМВ 3/03/19 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _____________________________________, 
дајем следећу  
                                                                                           (назив понуђача) 

 
И З Ј А В У 

Да као учесник у поступку јавне набавке добара- намирница за извођење вежби из 
стручно-апликативних предмета са испоруком, за јавну набавку мале вредности 
ЈНМВ бр. 3/03/19 испуњавам услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за:  
 

1) Понуђач  је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач.1. ЗЈН);  
2) Понуђач и  његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, нити осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривичног дела примања или давања 
мита и кривичнг дела преваре  (чл. 75. ст. 1. тач.2. ЗЈН); 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач.4. ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН); 
5) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар за обављање делатности која је предмет јавне набавке   
6) Понуђач испуњава додатне услове: 
-Текући рачуни понуђача нису били у блокади дуже од 10 (десeт) узастопних дана у 
последњих 6 (шест ) месеци од дана објављивања позива;  
- Минималне техничке капацитете; 
- Сертификате по стандарду НАССР или ИСО 22000 
- Важећи уговор са овлашћеном институцијом за испитивање здравствене  
  исправности намирница 
- Следљивост производа . 
 
...........................................................  Понуђач:  
 
Датум: ........................................................... М.П.  ........................................................... 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  

Уколико Понуђач подноси понуду за више  парија  копираће образац  
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ОБРАЗАЦ 4 
 

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,као 
заступник подизвођача _____________________________________________дајем следећу: 
                                                               (назив подизвођача)   
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач _____________________________________________, у поступку јавне 
набавке добара- намирница за извођење вежби из стручно-апликативних 
предмета са испоруком, за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 3/03/19 
испуњава све  услове из чл. 75.. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1) Подизвођач  је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач.1. ЗЈН);  
2) Подизвођач и  његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, нити осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривичног дела примања или давања 
мита и кривичнг дела преваре  (чл. 75. ст. 1. тач.2. ЗЈН); 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач.4. ЗЈН); 
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну 
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
5) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар за обављање делатности која је предмет јавне набавке .  
 
 
Место: ...........................................................  Понуђач:  
 
Датум: ........................................................... М.П.  ........................................................... 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 
Уколико Понуђач подноси понуду за више  парија копираће образац  
 
 



- страна 65 од 72 - 

ОБРАЗАЦ 5 

 
 

ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавка , као одговорно лице понуђача 
______________________________________________________ дајем следећу:  
                                                 (назив понуђача )  

 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду  у 
поступку јавне набавке добара- намирница за извођење вежби из стручно-
апликативних предмета са испоруком, за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 
3/03/19 за  Партију: ( навести бројеве партија), 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

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

 
 
Место: ...........................................................  Понуђач:  
 
Датум: ........................................................... М.П.  ........................................................... 
 
 
 
 
 
 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
    Уколико Понуђач подноси понуду за више  парија  копираће образац  
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ОБРАЗАЦ 6 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач .................................................................................................. , 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:  

 ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД  

   

   

   

   

   

   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА  
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди.  

 
Место: ...........................................................  Понуђач:  
 
Датум: ........................................................... М.П.  ........................................................... 
 
 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно  

 



- страна 67 од 72 - 

ОБРАЗАЦ 7 
 

На основу чл. 172 Закона о општем управном поступку и чл. 77 ЗЈН, понуђач  
__________________________________________________________________ 

 
(уписати скраћено пословно име понуђача) 

 
у поступку јавне набавке добара- намирница за извођење вежби из стручно-
апликативних предмета са испоруком, за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 
3/03/19 
 

 

Изјава о следљивости производа 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су 
произвођачи и увозници чије сам производе понудио у партији ___; ___; ____; 
___; ___; ___;___; ___; ___; ___; ____; ___; ___; ___;___; ___;___; ___; ____; ___; 
___; ___;___; ___;  (уписати бр. партије) HACCP или ИСО 22000 сертификовани, 
да поседују Решења Министарства пољопривреде, шум. и водоприв. за обав. 
делатности или потврду о упису у централни регистар објеката наведеног 
министарства. 

 
 
 

 

Место: Потпис овлашћеног лица 
 

 М.П.  
 

Датум:   
 

   
 

 
 
 
 
 
Напомена: Деловодни број и датум изјаве је неопходно уписати. 
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IX  МОДЕЛ УГОВОРА 
   

Понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да прихвата елементе модела 
уговора У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу уговора на црти 
остављеној као простор за попуњавање навести и све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче.Модел 
уговора потписује лице овлашћено од стране сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а 
овлашћење за потписивање (код заједничке понуде и понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у понуди и 
представља обавезни услов понуде.Напомена: Ако понуђач конкурише на више партија него што је дато у чл. 2 
уговора копира текст и додаје потребан бр. Партија 
 

На основу члана чл. 112. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број ЈН 
3/01/18 , уговорне стране 
 
1. Висока хотелијерска школа школа струковних студија, Београд, Кнеза 
Вишеслава 70, ПИБ 101019537, матични број 07017367, број текућег рачуна 840-
1819666-96 коју заступа директор др Славољуб Вићић (у даљем тексту: Наручилац)  
и  
 
2.___________________________________________________,   са   седиштем   у  

_________________, улица______________________________________, број_____, 
Матични број________________, ПИБ__________________ кога заступа  
____________________________ (у даљем тексту: Добављач),  

 
закључили су у Београду 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
ЈНМВ 3/03/19 набавка добара -намирница за извођење вежби  из стручно-

апликативних предмета  
са испоруком , обликована по партијама од  1-12 

 
Члан 1. 

Уговорне стране заједнички констатују: 
1. да је Добављач доставио понуду број ________ од _______2019. године која је код 
Наручиоца заведена под бројем_______ дана _________.2019. године и која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације.  
2. да је Добављач изабран као најповољнији понуђач Одлуком о додели уговора 
број_______ од ________.2019. године Понуда, образац структуре цене, спецификација 
из конкурсне документације, посебни  
услови из конкурсне документације као прилог уговора чине његов саставни део.  
 

Члан 2. 
Предмет уговора је набавка добара прехрамбених производа за период до 12 месеци за 
потребе Високе хотелијерске школе струковних студија  у складу са спецификацијом, 
посебним захтевима из конкурсне документације и одредбама овог уговора. 
 

Члан 3. 
Цена добра из члана 2. уговора: За Партију ___(уписати бр. партије) без ПДВ, са 
испоруком у ФЦО Наручиоца износи до ________________ динара, ПДВ износи до 
________ динара, што укупно на дан закључења уговора износи до __________динара. 
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За партију___ (уписати бр. партије) без ПДВ, са испоруком у ФЦО Наручиоца износи 
до ____________ динара, без ПДВ износи до _________________ динара, што укупно на  

дан закључења уговора износи до _____________________________динара. 
 
За партију___ (уписати бр. партије) без ПДВ, са испоруком у ФЦО Наручиоца износи 
до ____________ динара, ПДВ износи до _________________ динара, што укупно на  

дан закључења уговора износи до _____________________________динара. 
 
За партију___ (уписати бр. партије) без ПДВ, са испоруком у ФЦО Наручиоца износи 
до ____________ динара, ПДВ износи до _________________ динара, што укупно на  

дан закључења уговора износи до _____________________________динара. 

За партију___ (уписати бр. партије) без ПДВ, са испоруком у ФЦО Наручиоца износи 
до ____________ динара, ПДВ износи до _________________ динара, што укупно на  

дан закључења уговора износи до _____________________________динара. 
 
За партију___ (уписати бр. партије) без ПДВ, са испоруком у ФЦО Наручиоца износи 
до ____________ динара, ПДВ износи до _________________ динара, што укупно на  

дан закључења уговора износи до _____________________________динара. 

За партију___ (уписати бр. партије) без ПДВ, са испоруком у ФЦО Наручиоца износи 
до ____________ динара, ПДВ износи до _________________ динара, што укупно на  

дан закључења уговора износи до _____________________________динара. 
 
У цену је урачуната цена добара, испорука у ФЦО Наручиоца и сви остали трошкови 
Добављача. 
 
Укупна вредност за добра (вредност свих партија на које се конкурише) без ПДВ-а 
износи до ________________ динара, укупна вредност са ПДВ-ом износи до 
_____________________ динара. 
 

Члан 4. 
Цена добара је фиксна и не може се мењати за време важења уговора.  
 

Члан 5. 
Добављач ће испоруку добара из члана 2. овог уговора извршити у року од 24 часа од 
испостављања захтева за испоруком. 

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање испоручених добара у законском року од 
дана од дана испоруке и испостављања рачуна,  на текући рачун Добављача број 
______________ код ____________Банке. 
 

Члан 7.  
Обавеза је добављача да приликом потписивања уговора достави сопствену меницу 
регистровану код Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, са меничним 
овлашћењем и клаузулом „без протеста“ , на име финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а на износ од 
_________________ динара, са роком важења најмање 30 дана дуже од дана истека рока 
за коначно извршење посла, односно до ______/______ године. 
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Члан 8. 
Добављач гарантује Наручиоцу да су испоручена добра у складу са домаћим и 
међународним стандардима за ту врсту робе и да су здравствено исправна. У случају да 
наручилац посумња у хемијска, бактериолошка, органолептичка и друга својства добара, 
овлашћен је да их упути у специјализовану институцију ради испитивања. У случају да 
специјализована институција, утврди да добра не испуњавају наведена својства или 
одступају од декларације произвођача, наручилац ће активирати средство обезбеђења, 
што не ослобађа добављача од одговорности за трошкове испитивања и штету према 
наручиоцу или корисницима услуга наручиоца, ако је таква штета настала. 
 

Члан 9. 
Квантитативни-квалитативни пријем робе врши се приликом испоруке, у присуству 
представника Добављача и Наручиоца, а на основу достављене спецификације и 
отпремнице. 

Члан 10. 
Наручилац ће испоручена добра приликом преузимања прегледати и примедбе у погледу 
видљивих недостатака доставити Добављачу.  
Добављач је обавезан да добра која имају видљивих недостатака замени одмах, или 
најкасније у року од 2 (два) дана од дана испоруке. 
Наручилац је овлашћен одбити пријем добра, ако се приликом испоруке утврди да оно 
има видљиве недостатке (оштећења на амбалажи, запрљаност, рок мањи од ½ од 
декларисаног несаобразност итд.). 
Наручилац ће у случају да испоручена роба има скривене недостатке у обавестити 
добављача о истима, а добављач је дужан о свом трошку у року од 24 сата овакву робу 
преузети и испоручити еквивалентну робу, без недостатака. 
 

Члан 11. 
Уговор се закључује на период до 12 месеци од дана закључивања или до момента 
испоруке уговорених количина. 
 

Члан 12. 
Свака од уговорених страна може једнострано раскинути овај уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неуредно испуњава своје уговором преузете обавезе. 
 

Члан 13. 
Страна која намерава да једнострано раскине Уговор дужна је да другу уговорну страну 
писменим путем обавести о својој намери најмање 7 дана пре намераваног дана раскида 
уговора. 
По протеку рока од 7 дана од дана пријема писменог обавештења друге уговорне стране, 

уговор ће се сматрати раскинутим. 
 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 15. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.У немогућности 

споразумног решавања спора, спор ће се решити пред надлежним судом у Београду. 
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Члан 16. 
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми – Анексом у складу са 
Законом о јавним набавкама и Законом о облигационим односима. 

 
Члан 17. 

Уговор производи правна дејства даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 18. 
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три ) примерка 

задржава Наручилац, а 3 (три) примерка Добављач. 
 
 

Добављач 
 

 Наручилац 
 

____________________ 
        
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- страна 72 од 72 - 

 
(пример) 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

ПРЕДМЕТ: Полагање соло бланко менице као гаранцију за добро извршење посла, на основу 
Уговора број ........ од  ..........................године  
 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК: 
Пун назив и седиште Испоручиоца:............................................ 
Матични број: ............................................................... 
Шифра делатности:............................................................... 
ПИБ: ............................................................... 
Текући рачун ( навести све рачуне и називе банака МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА): 
.................................... -   БАНКА.......................... 
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ - КОРИСНИК: ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 
Пун назив и седиште: Висока хотелијерска школа струковних студија 
Матични број: 07017367 
ПИБ: 101019537 
Текући рачун: 840-1819666-96 БАНКА:Министарство финансија управа за трезор 
 

Предајемо 1 (и словима један) примерак уредно потписане и оверене бланко соло менице 
Број серије:.............................................. 
и овлашћујемо неопозиво и безусловно МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА да горе наведену меницу 
попуни са уписивањем клаузуле ‚‚БЕЗ ПРОТЕСТА‚‚ са датумом попуњавања менице као датума 
доспећа меничне обавезе, укупног  износа меничне своте који, по меници, не може бити већи од 
износа доспелих, а ненаплаћених потраживања МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА по основу горе 
наведеног Уговора, а по потреби и свих других меничних елемената и клаузула. 
 

Овлашћујемо МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА – да изврши наплату доспелих а ненаплаћених 
потраживања без даљег присуства МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и то БЕЗУСЛОВНО, НЕОПОЗИВО, 
БЕЗ ПРОТЕСТА И ТРОШКОВА, ВАНСУДСКИ, а на терет горе наведених рачуна МЕНИЧНОГ 
ДУЖНИКА, и одричемо се безусловно и неопозиво права ПРИГОВОРА на начин испуњавања 
меница. 

Ово овлашћење је везано искључиво за наплату свих потраживања МЕНИЧНОГ 
ПОВЕРИОЦА у износу од _______________ динара, проистеклих по основу Уговора бр. ......... од  
.............. године. 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 
искористи горе наведену соло меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико дође до статусних 
промена, промена лица овлашћених за потписивање исте као и у случају промене  позитивних 
законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте наплате потраживања, 
доставити нова средства обезбеђења прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА. Ово менично 
писмо-овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје 
на снази до коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведеног 
Уговора.  
       
МЕНИЧНИ ДУЖНИК-издавалац менице: 
 
      ________________________________ 


