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ОШ „ЈОВАН    ПОПОВИЋ“  НОВИ САД                                                                    
Раваничка бр. 2 
Број:.992 
Датум: 08.04.2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ - 

 
ЈН4/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март- април,  2015. године 
Нови Сад 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Page 2 of 39 
 

 
На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН4/2015 – 856 од 
26.03.2015 и Решења   о   образовању   комисије   за   јавну набавку  864  од 27.03.2015., 
припремљена је: 

 
        КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку добара у отвореном поступку 

куповина материјала за припремање хране за школску кухињу  
 ЈН4/2015 

 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

Поглавље Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
 

III 
 

Техничка спецификација 
 
 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75.  и  76.  Закона  и  упутство  како  се  доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

V 
 

Упутсво понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 
VII Модел уговора 
VIII Образац трошкова припреме понуде 
IX Образац изјаве о независној понуди 
X Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 

ста 2 закона 
XI Образац меничног овлашћења 
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 I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 
ОШ „Јован Поповић” Нови Сад 
Раваничка бр.2 
ПИБ: 101641685 
МАТ.БРОЈ:08066850 
Интернет страница:www.jovanpopovic.edu.rs 
е – mail: jpopovicns@yahoo.com 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у oтвореном поступку јавне набавке у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
                На ову јавну набавку ће се примењивати и : 

 Закон о општем управном поступку 
 Закон о облигационим односима 
 Закон о безбедности хране  
 Закон о заштити ваздуха 
 Закон о безбедности и здрављу на раду 
 Закон о заштити од пожара 
 прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка добара – куповина материјала за припремање хране за 
школску кухињу. 
 

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

 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка 
 

6. Контакт (лице или служба) 
Сваког радног дана  у    времену од 10-13  часова  

 Александра Стојановић ,телефон 021/450-656 
 
Е - mail адреса: jpopovicns@yahoo.com 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 
 
Предмет јавне набавке број ЈН4/2015 је  куповина  материјала за припремање хране за школску 
кухињу,а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. 
 
Назив и ознака из ОРН: 
шифра 15000000- храна, пиће, дуван и сродни производи 
 шифра 15100000 – производи животињског порекла , месо и месни производи  
шифра 15220000 – смрзнута риба и риба у конзерви 
шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи  
шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти 
шифра 15500000 – млечни производи 
шифра 15610000 – млинарски производи 
шифра 15800000- разни прехрамбени производи 
шифра 15810000 – хлебни производи, свежа пецива и колачи 
шифра 15980000- безалкохолна пића 
 
 
 

2. Партије 
Предметна набавка није обликована у партије. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Page 5 of 39 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ  ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 

ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ     
Хлеб- Брашно т-500, векна од 600 g 6000 Ком 
Рол виршла-лиснато тесто од 130 g, пшенично брашно тип-400 4500 Ком 
Кифла интегрална 100 g интегрално брашно 4000 Ком 
Кроасан са кремом 130 g пшенично брашно тип-400 4500 Ком 
Кроасан са шунком 130 g пшенично брашно тип-400 4000 Ком 
Кроасан са сиром 130 g пшенично брашно тип-400 4000 Ком 
Путер кифла 100 гр пшенично брашно тип-400 6000 Ком 
Пица парче 150 g пшенично брашно тип-400 (кечап,  трапист,  шунка) 4000 Ком 
Штрудла са маком од 130g, пченично брашно тип-400, минимално 30% надева 4000 Ком 
Бурек са сиром, минимално 30% надева пшенично брашно тип-400 4000 Ком 
Панцерота   130гр пшенично брашно тип-400 4000 Ком 
Проја са сиром 125гр  пшенично брашно тип-400, кукурузно брашно 4500 Ком 
Лиснати штап  пшенично брашно тип-400 4500 Ком 
Коре за гибаницу -танке 500 g 40 Ком 
Шницла бело месо са поврћем од 300 g 600 Ком 
Пилећи паприкаш-купус салата од 300  g 600 Ком 
Шпагете болоњезе од 300 g 600 Ком 
Пасуљ са ребарцима од 300 g 600 Ком 
Ћуфте у парадајз сосу, пире кромпир 300 g 600 Ком 
ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ     
Брашно - пшенично бело брашно тип 500,  1kg. 150 Kg 
Брашно - пшенично бело брашно тип 400,  1kg. 200 Kg 
Шећер - Бели кристал шећер 1kg 300 Kg 
Фида за супу - Резанци са јајима ,паковање од 500 g 30 Ком 
Тестенина спирала - Са јајима паковање од 400 g 360 Ком 
Шпагете са јајима паковање 500 g 240 Ком 
Мед- Багремов, паковање  950гр у стакленим теглама 12 Ком 
Мешана мармелада - Мешавина јабуке, шљиве,вишње и купине паковање од нето 1 kg  210 Kg 
Еуро крем- Паковање од 1 kg 100 Ком 
Кечап – Благи  1l 60 Ком 
Парадајз пире паковање 1 kg  66 Ком 
Мајонез  паковање 200 g,  200 Ком 
Смрзнута боранија жута паковање од 500g,  500 Ком 
Смрзнута мешавина поврћа  за чорбу- Мешавина : карфиол,шангарепа,броколи, паковање 
од 1 kg  120 Ком 

Смрзнути грашак-паковање од 500g,  500 Ком 
Смрзнута шаргарепа-паковање од 1 kg  180 Ком 
Смрзнута мешавина за руску салату паковање  1 kg  50 Ком 
Фишфингерс риба паковање од 1 kg  150 Ком 
Сардина на потез у биљном уљу 125g 50 Ком 
Туњевина - Паковање на потез од 175 g у биљном уљу 50 Ком 
Пиранач - Глазирани,дугуљасто зрно од 1kg 80 Kg 
Сода бикарбона- Паковање од  1kg 3 Ком 
Млевени бибер-Црни млевени бибер, паковање од 1 kg 2 Пак 
Суви першун – паковање од 1 kg 5 Ком 
Кухињска со- Паковање од 1 kg, ситна кухињска со, јодирана 30 Kg 
Слатка црвена паприка, паковање од  100  g 40 Ком 
Пудинг од чоколаде, паковање од oд 40g   100 Ком 
Пудинг од ваниле, паковање од  oд 40g   100 Ком 
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Чај- Од хибискуса у филтер врећицама(20х1,5 g) 30 Ком 
Чај- Од нане у филтер врећицама(20х1,5 g) 40 Ком 
Чај- Од камилице у филтер врећицама(20х1,5 g) 40 Ком 
Чај- Од дивље трешње у филтер врећицама(20х1,5 g) 40 Ком 
Чај- Од шумског воћа у филтер врећицама(20х1,5 g) 40 Ком 
Уље- Рафинирано уље сунцокрета  1l 350 L 
Сирће  1 l 50 L 
Јаја- Кокошија  јаја A класе, паковање од 30 комада 100 Пак 
Гриз- Бели, пшенични тип 400 ,  паковање 1 kg 3 Ком 
Концентрат за супу- Говеђи концентрат, паковање од 88грама (4х22 g) 40 Ком 
Корнфлекс- Паковање од 1 kg  30 Ком 
Додатак за јела- Паковање од 1kg 25 Ком 
Маргарин намазни- Дијет(биљни) – полумасни маргарин, биљних уља и масти 25%,  
паковање 500 g 500 Ком 

Кукурузно брашно 1 kg 5 Kg 
Палента 1 kg 5 Kg 
Оригано кесица 10 g 20 Ком 
Прашак за пециво 10 g 100 Ком 
Ванилин шећер 10 g 50 Ком 
Квасац свеж 500 g 5 Ком 
Ловоров лист 10 g 5 Ком 
Сусам 100 g 10 Ком 
Кисели краставци у тегли1kg  128 Ком 
Цвекла тегли 1kg   64 Ком 
Чоко банана 20 g 1200 Ком 
Бомбоне воћне тврде 1 kg 6 Kg 
Сок бистри 0,2 l 2700 Ком 
Сок густи наранџа - тетрапак 1l   36 L 
Сок густи бресква - тетрапак 1l 36 L 
Сок јабука бистри  - тетрапак 1l 36 L 
Вода негазирана ПВЦ флаша 1,5 l 60 Ком 
Вода негазирана ПВЦ флаша 0,33 l  паковање 18/1 30 Пак 
ПОВРЋЕ     
Бели лук – домаћи паковање од 1kg 10 Kg 
Црни лук- kg 400 Kg 
Купус-свеж кг 350 Kg 
Паприка-свежа  кг 100 Kg 
Кромпир- црвени,  kg 1500 Kg 
Пасуљ-жути  кг 180 Kg 
Краставац свеж  кг 50 Kg 
Парадајз свеж  кг 120 Kg 
Спанаћ - свеж  кг 80 Kg 
Веза зелен 70 Ком 
ВОЋЕ     
Јабука Златни делишес - прва класа 450 Kg 
Брескве – прва класа 150 Kg 
Наранџа - прва класа 350 Kg 
Банана- прва класа 450 Kg 
Мандарине - прва класа 300 Kg 
Лимун - прва класа 30 Kg 
МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ     
Пилеће бело месо без костију 200 Kg 
Пилеће месо- батак са костима 250 Kg 
Свињско месо- од бута без костију 450 Kg 
Млевено  мешано месо (свињско, јунеће) 250 Kg 
Паштета пилећа-у цреву од 130 g 60 Ком 
Јетрена паштета -у цреву од 130 g 60 Ком 
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Пилећа прса у омоту 80 Kg 
Салама- Пизза шунка 70 Kg 
Виршла- Пилећа, вакум паковање од 1 kg 80 Кg 
Крањска кобасица 150 Kg 
печеница 180 Kg 
Суви врат 180 Kg 
Сланина димљена 70 Kg 
Сува ребра-димљена 110 Kg 
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ     
Ситан сир  500 g 50 Кoм 
Јогурт- у ПВЦ чаши од 1,8 l  2,8 % млечне масти 10800 Ком 
Млеко- Кравље дуготрајно, тетрапак од  1 l   2,8 % млечне масти 1100 L 
Сир – Тврди крављи, трапист или одговарајуће,  45 % млечне масти  1 kg 300 Kg 
Павлака паковање -  кантица 700 г 20%  млечне масти, ферментисана 70 Ком 
Топљени сир – троугласти паковање  8/1 140 g 75 Ком 
Чоколадно млеко  0,25л тетрапак 1% млечне масти  5400 Ком 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 
Конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова испуњеност:  
 

Ред. 

бр. 

Услов за учешће у 
поступку јавне набавке из 
члана 75. и 76. ЗЈН: 

Упутство какао се доказује 
испуњеност услова из члана 75 и 76  
: 

Испуњеност 
услова 

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

 
Извода из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извода 
из регистра надлежног Привредног 
суда-за правна лица. 
Извода из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извода 
из одговарајућег регистра –за 
предузетнике. 
Напомена:  
У случају да понуду подноси група 
понуђача, овај доказ доставити за 
сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду 
са подизвођачем, овај доказ доставити 
и за подизвођача (ако је више 
подизвођача доставити за сваког од 
њих 
---------------------------------------  
*неоверене фотокопија 

да Не 

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  
 

 
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење оне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова где је 
пребивалиште лица, да није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре 
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење 
првостепеног суда на чијем подручју 
је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, да није 

да Не 
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осуђивано за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђивано за неко од 
кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре. За побројана кривична 
дела првостепени судови, чије је 
уверење потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем 
подручју је седиште правног 
лица, 

- Виши суд на чијем подручју је 
седиште правног лица (у 
случају када Основни суд, по 
овлашћењу, издаје уверење и 
за кривична дела из 
надлежности Вишег суда, тада 
није потребно посебно 
уверење Вишег суда) 

- Виши суд у Београду да није 
осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе 

 
Напомена:  
 
 У случају да понуду подноси 

правно лице потребно је 
доставити овај доказ и за 
правно лице и за законског 
заступника 

 У случају да правно лице има 
више законских заступника, 
ове доказе доставити за сваког 
од њих 

 У случају да понуду подноси 
група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника 
из групе 

 У случају да понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, ове 
доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више 
подизвођача доставити за 
сваког од њих) 

Доказ не сме бити старија од 2 месеца  
пре отварања понуда .  
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3.   
Да му није изречена мера 
забране обављања 
делатности, која је на снази 
у време објављивања 
позива за подношење 
понуда  

;  

 

 
Потврда привредног и прекршајног 
суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да 
код овог органа није регистровано, да 
му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања 
делатности- за правна лица . 
Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за 
привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности – за 
предузетнике. 
Потврда  мора бити издата након 
објављивања позива за подношење 
понуда и гласити да у време 
објављивања позива  (08.04.2015. 
године) није на снази мера забране 
обављања делатности.  
Напомена: 
 У случају да понуду подноси 

група понуђача, овај доказ 
доставити за сваког учесника 
из групе 

 У случају да понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, ове 
доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више 
подизвођача доставити за 
сваког од њих) 

---------------------------------------  
*неоверене фотокопије 

да Не 

4  
Да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са 
прописима Републике 
Србије или стране државе 
када има седиште на њеној 
територији  
 

Уверење  Пореске управе 
Министарства финансија и привреде 
да је измирио доспеле порезе и  
допринеосе и уверење надлежне  
локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних , 
локалних јавних прихода - или 
потврда-уверење стране државе када 
има седиште на њеној територији 
Потврда не може бити старија од 2 
месеца  пре отварања понуда. 
Напомена:  
 Уколико је понуђач у 

поступку приватизације, 
уместо 2 горе наведена доказа 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 
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треба доставити уверење 
Агенције за приватизацију 
да се налази у поступку 
приватизације 
 

 У случају да понуду подноси 
група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника 
из групе 
 

У случају да понуђач подноси понуду 
са подизвођачем, ове доказе доставити 
и за подизвођача (ако је више 
подизвођача доставити за сваког од 
њих) 
---------------------------------------  
*неоверене фотокопије 

5 УСЛОВ: Да има важећу 
дозволу надлежног органа 
за обављање делатности 
која је предмет јавне 
набавке. 

- Потврда Министарства 
пољопривреде,трговине, 
шумарства и водопривреде да је 
уписан у централни регистар у 
складу са чл.15 Закона о 
безбедности хране. 

Да Не 

6 Неопходан пословни  
капацитет -  
а) поседовање важећег 
HACCP сертификата  у 
складу са Законом о 
безбедности хране по коме су 
сви субјекти у пословању 
храном дужни да успоставе 
систем за осигурање 
безбедности хране у свим 
фазама производње, 
прераде и промета хране, 
осим на нивоу примарне 
производње, у сваком 
објекту под њиховом 
контролом, у складу са 
принципима добре 
произвођачке и хигијенске 
праксе и анализе опасности 
и критичних контролних 
тачака (HACCP)“ 

- а) доставити фотокопију HACCP 
сертификата 

 
 
 У случају да понуду подноси 

група понуђача, овaj доказ 
доставити за сваког учесника 
из групе 
 

У случају да понуђач подноси понуду 
са подизвођачем, овaj доказ доставити 
и за подизвођача (ако је више 
подизвођача доставити за сваког од 
њих) 
---------------------------------------  
*неоверене фотокопије 

  

6 Неопходан финансијски 
капацитет   : 
- да располаже неопходним 
финансијским и пословним 

- Референт листа са 
испорученим добрима у 2014.години, 
са потврдама потписаним и овереним 
од стране наручиоца купаца којима је 
извршена набавка 
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капацитетом:  

-да је у 2014 години 
остварио приходе од 
испоруке хране и 
безалкохолног пића од 
наручиоца – купца у 
минималном износу од 
14.000.000,00 динара од 
чега пекарских производа 
7.000.000,00 

 

- да понуђач није био у 
блокади у последње 3 
године од дана 
објављивања јавног позива, 

Референт листа и потврде се  
дају на образцима који чине саставни 
део Конкурсне документације. 
Наручилац задржава право да тражи 
на увид оргинал уговора из којих се 
могу проверити навод из референт 
листе и потврда 

 - Потврда  НБС-а о броју дана 
неликвидности издата после дана  
објављивања јавног позива , коју у 
случају подношења заједничке понуде  
мора доставити сваки понуђач из  
групе понуђача (члан 81. став 2. 
Закона о јавним набавкама.) 
 
 
 

7 да располаже довољним 
техничким капацитетом 

Довољним техничким капацитетом 
сматра се да понуђач има : 
а)  ФЛОВ-ПАК машину за паковање 
производа 
б) минимум два теретна доставна 
возила у власништву или у закупу 
Као доказ потребно је приложити: 
     -  извод из књиге основних 
средстава,или       уговор о закупу или 
други уговор којим се доказује право 
располагања (фактуру). 

- копију саобраћајне дозволе или 
уговор о закупу доставног возила 

Уколико понуђач доставља уговор о 
закупу, неопходно је да достави и пописну 
листу  основних средстава закуподаваца. 

  

8. Да располаже довољним 
кадровским капацитетом : 
минимум 3 запослена 

Доставити копије М обрасца за 
запослене 

  

9. Врста финансијског 
обезбеђења 

 
Врста финансијског обезбеђења:. 
1.Понуђач са којим буде закључен 
уговор дужан је да при потписивања 
уговора достави средство финансијког 
обезбеђења у виду регистроване 
Бланко  соло менице са меничним 
овлашћењем на износ од 10 % од 
уговорене вредности без пдв-а као 
гаранцију за добро извршење посла ; 
Бланко соло меница мора бити 
безусовна, платива на први позив. Не 
може садржати додатне услове за 
исплату , краће рокове од рокова које 
је одредио наручилац , мањи износ од 
оног који је одредио наручилац  или 

да не 
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промењену месну надлежност за 
решавање спорова.Бланко, соло 
меница мора да садржи потпис и 
печат понуђача и траје најмање 30 
дана дуже од дана одређеног као 
крајни рок за реализацију 
уговора.Менично овлашћење 
обавезно мора да садржи (поред 
осталих података) и тачан назив 
корисника меничног овлашћења 
(наручиоца, предмет јавне набавке, 
износ на који се издаје – 10% од 
вредности понуде и у динарима, са 
навођењем рока важности). 
Уколико меница и менично 
овлашћење нису дати у складу са 
претходним ставом исти ће се 
сматрати неприхватљивом и понуда 
ће се одбити.  
 
Додатно обезбеђење: 

Понуђач који се налази на 
списку негативних референци 
који води Управа за јавне 
набавке, а који има негативну 
референцу за предмет који 
није истоврстан предмету 
конкретне јавне набавке, а 
таквом понуђачу буде 
додељен уговор, исти је  
дужан да уместо средства 
обезбеђења које је тражено – 
регистровану бланко соло 
меницу са меничним писмом у 
од 10% уговорене вредности 
без пдв-а као гаранцију за 
добро извршење посла, у року 
од 5 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу 
бланко соло меницу са 
меничним писмом у висини од 
15% уговорене вредности без 
пдв-а, која ће бити са 
клаузулама: неопозива, 
безусловна, наплатива на први 
позив и без права на приговор, 
са роком важности који је 10 
дана дужи од истека рока за 
реализацију уговора. Ако се за 
време трајања уговора 
промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност 
бланко соло менице за добро 
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извршење посла мора да се 
продужи. 
 

10. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из 
члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским 
или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те 
државе (Образац Изјава понуђача) 

да не 

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:  

1 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством како се 
доказује испуњеност услова и свим траженим доказима. 

да не 

2 Образац понуде са структуром цене да не 

3 Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са 
подпонуђачем 

да на 

4 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико 
доставља заједничку понуду 

да не 

5 Модел уговора да не 

6 Текст изјаве о независној понуди да не 

7  Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања 
понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине  

да не 

8 Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за 
заступање) 

да не 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 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, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, 
осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 

Ако 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. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица 

овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП). 
 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  
затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт телефон. 
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: ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад, Раваничка бр. 2, са обавезном 
назнаком на лицу коверте: "Не отварати-понуда за ЈН4/2015 -  храна за школску кухињу.  
поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, 
адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 

     Рок за достављање понуда: је 08.05.2015. године до 11,00  часова. 
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 
08.05.2015. године до 11,00 часова. 
Јавно отварање запримљених понуда биће извршено у седишту наручиоца на    адреси 
Раваничка бр. 2, Нови Сад дана 08.05.2015. у 13.00 часова. 
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су 
дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног 
овлашћења комисији за јавну набавку. 

 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  
налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде. 
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. 
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да 
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији у упутству 
понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се 
утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно 
установила квалификованост понуђача. 
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Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана 
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

 
 

Свако бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом 
понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен. 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу, 
који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 
Закона. 
 
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних 
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.  
 
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну  
садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити 
одбијена због битних недостатака понуде. 

3. ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована у више партија. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа 
накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за ратарство и 
повратарство  са назнаком: 
„Измена  понуде  за  јавну  набавку  ЈН4/2015 -  храна за школску кухињу - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна  понуде  за  јавну  набавку  ЈН4/2015 -  храна за школску кухињу - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  ЈН4/2015 -  храна за школску кухињу - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
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„Измена и допуна понуде  за јавну набавку ЈН4/2015 -  храна за школску кухињу - НЕ 
ОТВАРАТИ”   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у    заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у  више заједничких понуда. 
 У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду,  односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште 
подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације,  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  
набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и документа из конкурсне 
документације, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издати рачун, 
 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
Начин и услови  плаћања: Сукцесивно у року од најмање 30  дана од дана пријема рачуна и 
отпремнице потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца  и представника Продавца, а 
након преноса средстава на рачун Наручиоца од стране Градске Управе за социјалну и дечију 
заштиту и уплате од стране родитеља.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Наручилац задржава право да не реализује целокупну вредност уговора уколико за то не буде 
постојала потреба наручиоца. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извршења 
Начин и рок испоруке добара: од момента потписивања угвора на период од годину дана од 
дана закључења уговора према следећој динамици: 
 
Наручилац доставља поруџбину за текућу недељу најкасније до петка у претходној недељи , а 
продавац је у  обавези да наручиоцу  робу испоручује два пута сваког радног дана , као и за 
време  наставних субота и то : прва поруџбина најкасније до 07.00 ч,а друга до 14 ч према 
достављеној писменој  поруџбини, споственим превозом до кухиње наручиоца. 
 
Услучају ванредних поруџбина - потреба  понуђач је у обавези да исте испоручи у року од 1 
часа од достављања требовања . 
Пекарски производи морају бити херметички запаковани у полипропиленску фолију, а остала 
добра морају бити упакована , од стране понуђача , у амбалажи и на начин који је прописан за 
ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту и  претовару. 
Добра морају бити сасвим нова из текуће производње , на почетку  рока употребе. 
          
 Лице задужено за пријем робе од старне наручиоца, упоређује достављену робу, са робом 
наведном у поруџбеници. У случају недостатака, понуђач је у обавези да недостатак исправи у 
року од 1 часа. 
Место испоруке : на адресу наручиоца: ОШ „Јован Поповић” Нови Сад, Раваничка бр.2 
 
Други захтеви понуђача:  
Добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизирани у конкурсној 
документацији ( спецификацији добара). 
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Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне марке су 
само дескриптивног карактера, а не рестриктивног. Понуђач може заменити тражене трговачке 
знакове односно робне марке у својој понуди, под условом да докаже да су те измене у суштини 
еквивалентне или супериорније у односу на оне које су назначене од стране наручиоца (то 
доказује достављањем одговарајуће декларације, спецификације производа ......) Добра у свему 
морају бити у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране (“Сл. 
гласник РС”, бр. 85/2013 и 101/2013) 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику  
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати  
понуду.  
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са  
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим 
да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Накнадно 
обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир. 
Цена је фиксна и не може се мењати али је дозвољено усклађивање, на ПИСАНИ захтев 
Продавца,  са  индексом потрошачких цена и то тек  када индекс потрошачких цена који се 
односи на групе храна и безалкохолна пића и алкохолна пића, кумулативно, пређе износ од 
5 % , рачунајући од дана закључења уговора. При изради нових цена примењују се индекси из 
наведених група и то тако што се у зависности о ком се производу ради примењује 
одговарајући индекс подгрупе (нпр. на млеко, воће, поврће... примењује се индекс који се 
односи на ту подгрупу а не општи индекс  који се примењује у случају када конкретан производ  
нема подгрупу). 
Следеће повећање цена се може применити тек када збир наредних месечних индекса пређе 
нових 5 %. Као индекс потрошачких цена узимају се подаци Републичког завода за статистику, 
објављени на званичном сајту (www.stat.gov.rs). Новоутврђена цена се примењује на испоруке 
почев од дана пријема поднетог писаног захтева Продавца  уз који је приложена одштампана 
страница са www.stat.gov.rs којом се доказују промене. .  
  
Уговорне стране су сагласне да, уколико у случају већих поремећаја на тржишту дође до 
интервенције надлежних државних органа  у смислу утврђивања  цена за поједине производе 
који су предмет ове набавке и сл., изврше корекцију цена из уговора  сагласно утврђеним 
променама односно интервенцијама државних органа 
 
Уговорне стране су сагласне да и уколико дође до појевтињења или интервенције на тржишту  
од стране надлежних државних органа у том смислу утврде ниже цене  сагласно наведеним 
променама. У овом случају захтев за смањење иницира Купац. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона.  
 

. 
11. 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 
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ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. www.mfp.gov.rs -Кнеза Милоша 20, Београд 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. - www.merz.gov.rs -Немањина 22-
26, Београд 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. - www.merz.gov.rs -Немањина 22-26, Београд.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Одабрани поуђач  је  дужан  да  при закључењу уговора  достави:   
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко   сопствену   
меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично  овлашћење  –  
писмо (образац дат у конкурсној докуметацији),  са  назначеним  износом  од  10% од 
процењене вредности набавке  без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора може бити најмање 30 дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. 
 
Наручилац   ће   уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде  
извршавао  своје   уговорне  обавезе  у  роковима  и  на  начин предвиђен уговором и 
конкурсном документацијом. 
 
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро 
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор 
са следећим најбоље рангираним понуђачем. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца - Нови Сад, 
Раваничка бр.2 или путем е-маил-а: jpopovicns@yahool.com са назнаком -  „Додатне 
информације/појашњења за Комисију за ЈН-05/2015 храна за школску кухињу“ тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подноше понуда . Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у 
року од три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници  
 
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у 
поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН. 
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Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну 
документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца без одлагања. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници 
наручиоца. 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 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. 

 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавненабавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 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  1 5%, (уместо 10% из  тачке  12.  
Упутства  понуђачима  како  да  сачине  понуду)  од  укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30  (тридесет)  дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се  за  време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,  
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуде имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке код ванредних испорука. 
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19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине.  
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или препорученом пошиљком 
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права 
долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од 
дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 
Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.  
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној  набавци  ће бити закључен  са понуђачем  којем  је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона 
Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. ЈН4/2015 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и бр. рачуна:   

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Датум подношења понуде:   

Деловодни број понуде:     

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА 
СА ПОДПОНУЂАЧЕМ  

 Понуда се подноси: 
 -самостално -као заједничка понуда (уписати 

назив и седиште чланова групе) 
-као понуда са подпонуђачем (уписати 
назив и седиште подпонуђача) 
 

 
 
 
 
 

  

  
  

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА (не краћи од 65 дана) 
   

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Укупна цена без пдв:  

ПДВ:  

Укупна цена са пдв:  

Приходи понуђача од 
испоруке добара који су 
предмет набавке за 2014. 
годину 

 

Рок испоруке код ванредних 
испорука 

 

 
 

М.П.  ____________________________(потпис овлашћеног лица) 
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5) ОПИС ПРОИЗВОДА, КОЛИЧИНЕ И СТРУКТУРА  ЦЕНЕ  
 

 
 

Редни 
број Опис добара Оквирна 

Колич. Јед. мере 
Јединич
на цена 

без пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 
 ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ       

1.  Хлеб- Брашно т-500, векна од 600 g 6000 Ком   
2.  Рол виршла-лиснато тесто од 130 g, пшенично брашно 

тип-400 4500 Ком   

3.  Кифла интегрална 100 g интегрално брашно 4000 Ком   
4.  Кроасан са кремом 130 g пшенично брашно тип-400 4500 Ком   
5.  Кроасан са шунком 130 g пшенично брашно тип-400 4000 Ком   
6.  Кроасан са сиром 130 g пшенично брашно тип-400 4000 Ком   
7.  Путер кифла 100 гр пшенично брашно тип-400 6000 Ком   
8.  Пица парче 150 g пшенично брашно тип-400 (кечап,  

трапист,  шунка) 4000 Ком   

9.  Штрудла са маком од 130g, пченично брашно тип-
400, минимално 30% надева 4000 Ком   

10.  Бурек са сиром, минимално 30% надева пшенично 
брашно тип-400 4000 Ком   

11.  Панцерота   130гр пшенично брашно тип-400 4000 Ком   
12.  Проја са сиром 125гр  пшенично брашно тип-400, 

кукурузно брашно 4500 Ком   

13.  Лиснати штап  пшенично брашно тип-400 4500 Ком   
14.  Коре за гибаницу -танке 500 g 40 Ком   
15.  Шницла бело месо са поврћем од 300 g 600 Ком   
16.  Пилећи паприкаш-купус салата од 300  g 600 Ком   
17.  Шпагете болоњезе од 300 g 600 Ком   
18.  Пасуљ са ребарцима од 300 g 600 Ком   
19.  Ћуфте у парадајз сосу, пире кромпир 300 g 600 Ком   

 ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ       
20.  Брашно - пшенично бело брашно тип 500,  1kg. 150 Kg   
21.  Брашно - пшенично бело брашно тип 400,  1kg. 200 Kg   
22.  Шећер - Бели кристал шећер 1kg 300 Kg   
23.  Фида за супу - Резанци са јајима ,паковање од 500 g 30 Ком   
24.  Тестенина спирала - Са јајима паковање од 400 g 360 Ком   
25.  Шпагете са јајима паковање 500 g 240 Ком   
26.  Мед- Багремов, паковање  950гр у стакленим теглама 12 Ком   

27.  Мешана мармелада - Мешавина јабуке, шљиве,вишње 
и купине паковање од нето 1 kg  210 Kg   

28.  Еуро крем- Паковање од 1 kg 100 Ком   
29.  Кечап – Благи  1l 60 Ком   
30.  Парадајз пире паковање 1 kg  66 Ком   
31.  Мајонез  паковање 200 g,  200 Ком   
32.  Смрзнута боранија жута паковање од 500g,  500 Ком   

33.  Смрзнута мешавина поврћа  за чорбу- Мешавина : 
карфиол,шангарепа,броколи, паковање од 1 kg  120 Ком   

34.  Смрзнути грашак-паковање од 500g,  500 Ком   
35.  Смрзнута шаргарепа-паковање од 1 kg  180 Ком   
36.  Смрзнута мешавина за руску салату паковање  1 kg  50 Ком   
37.  Фишфингерс риба паковање од 1 kg  150 Ком   
38.  Сардина на потез у биљном уљу 125g 50 Ком   
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39.  Туњевина - Паковање на потез од 175 g у биљном уљу 50 Ком   
40.  Пиранач - Глазирани,дугуљасто зрно од 1kg 80 Kg   
41.  Сода бикарбона- Паковање од  1kg 3 Ком   

42.  Млевени бибер-Црни млевени бибер, паковање од 1 
kg 2 Пак   

43.  Суви першун – паковање од 1 kg 5 Ком   

44.  Кухињска со- Паковање од 1 kg, ситна кухињска со, 
јодирана 30 Kg   

45.  Слатка црвена паприка, паковање од  100  g 40 Ком   
46.  Пудинг од чоколаде, паковање од oд 40g   100 Ком   
47.  Пудинг од ваниле, паковање од  oд 40g   100 Ком   
48.  Чај- Од хибискуса у филтер врећицама(20х1,5 g) 30 Ком   
49.  Чај- Од нане у филтер врећицама(20х1,5 g) 40 Ком   
50.  Чај- Од камилице у филтер врећицама(20х1,5 g) 40 Ком   
51.  Чај- Од дивље трешње у филтер врећицама(20х1,5 g) 40 Ком   
52.  Чај- Од шумског воћа у филтер врећицама(20х1,5 g) 40 Ком   
53.  Уље- Рафинирано уље сунцокрета  1l 350 L   
54.  Сирће  1 l 50 L   
55.  Јаја- Кокошија  јаја A класе, паковање од 30 комада 100 Пак   
56.  Гриз- Бели, пшенични тип 400 ,  паковање 1 kg 3 Ком   

57.  Концентрат за супу- Говеђи концентрат, паковање од 
88грама (4х22 g) 40 Ком   

58.  Корнфлекс- Паковање од 1 kg  30 Ком   
59.  Додатак за јела- Паковање од 1kg 25 Ком   

60.  Маргарин намазни- Дијет(биљни) – полумасни 
маргарин, биљних уља и масти 25%,  паковање 500 g 500 Ком   

61.  Кукурузно брашно 1 kg 5 Kg   
62.  Палента 1 kg 5 Kg   
63.  Оригано кесица 10 g 20 Ком   
64.  Прашак за пециво 10 g 100 Ком   
65.  Ванилин шећер 10 g 50 Ком   
66.  Квасац свеж 500 g 5 Ком   
67.  Ловоров лист 10 g 5 Ком   
68.  Сусам 100 g 10 Ком   
69.  Кисели краставци у тегли1kg  128 Ком   
70.  Цвекла тегли 1kg   64 Ком   
71.  Чоко банана 20 g 1200 Ком   
72.  Бомбоне воћне тврде 1 kg 6 Kg   
73.  Сок бистри 0,2 l 2700 Ком   
74.  Сок густи наранџа - тетрапак 1l   36 L   
75.  Сок густи бресква - тетрапак 1l 36 L   
76.  Сок јабука бистри  - тетрапак 1l 36 L   
77.  Вода негазирана ПВЦ флаша 1,5 l 60 Ком   
78.  Вода негазирана ПВЦ флаша 0,33 l  паковање 18/1 30 Пак   

 ПОВРЋЕ       
79.  Бели лук – домаћи паковање од 1kg 10 Kg   
80.  Црни лук- kg 400 Kg   
81.  Купус-свеж кг 350 Kg   
82.  Паприка-свежа  кг 100 Kg   
83.  Кромпир- црвени,  kg 1500 Kg   
84.  Пасуљ-жути  кг 180 Kg   
85.  Краставац свеж  кг 50 Kg   
86.  Парадајз свеж  кг 120 Kg   
87.  Спанаћ - свеж  кг 80 Kg   
88.  Веза зелен 70 Ком   

 ВОЋЕ       
89.  Јабука Златни делишес - прва класа 450 Kg   
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90.  Брескве – прва класа 150 Kg   
91.  Наранџа - прва класа 350 Kg   
92.  Банана- прва класа 450 Kg   
93.  Мандарине - прва класа 300 Kg   
94.  Лимун - прва класа 30 Kg   

 МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ       
95.  Пилеће бело месо без костију 200 Kg   
96.  Пилеће месо- батак са костима 250 Kg   
97.  Свињско месо- од бута без костију 450 Kg   
98.  Млевено  мешано месо (свињско, јунеће) 250 Kg   
99.  Паштета пилећа-у цреву од 130 g 60 Ком   

100.  Јетрена паштета -у цреву од 130 g 60 Ком   
101.  Пилећа прса у омоту 80 Kg   
102.  Салама- Пизза шунка 70 Kg   
103.  Виршла- Пилећа, вакум паковање од 1 kg 80 Кg   
104.  Крањска кобасица 150 Kg   
105.  печеница 180 Kg   
106.  Суви врат 180 Kg   
107.  Сланина димљена 70 Kg   
108.  Сува ребра-димљена 110 Kg   

 МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ       
109.  Ситан сир  500 g 50 Кoм   
110.  Јогурт- у ПВЦ чаши од 1,8 l  2,8 % млечне масти 10800 Ком   
111.  Млеко- Кравље дуготрајно, тетрапак од  1 l   2,8 % 

млечне масти 1100 L   

112.  Сир – Тврди крављи, трапист или одговарајуће,  45 % 
млечне масти  1 kg 300 Kg   

113.  Павлака паковање -  кантица 700 г 20%  млечне масти, 
ферментисана 70 Ком   

114.  Топљени сир – троугласти паковање  8/1 140 g 75 Ком   
115.  Чоколадно млеко  0,25л тетрапак 1% млечне масти  5400 Ком   

 
 
 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:   

УКУПНО ПДВ:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:  
 

 
 

 
 
 

М.П.                            
 

                                                                                                                                                                  _______________________ 
                                                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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М ОД Е Л  У Г О В О Р А 
 

О јавној набавци добара- материјала за припремање хране за школску кухињу  
 
Закључен дана __________________  у Новом Саду  између: 
 

1.  ОШ „Јован Поповић“  Нови Сад, Раваничка бр.2  ( у даљем тексту наручиоца - купца), коју 
заступа директор Сузана Илић. 

2. _______________________________ из _____________________, улица 
_______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: 
________________________ (у даљем тексту : продавац ), кога заступа 
_____________________________. 

 
АКО ЈЕ  ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА  
 

       2.  ______________________________ из _________________________, улица 
_______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који 
заједнички наступа са __________________ 
__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број 
______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :продавац), кога заступа 
_______________________________. 
       2.1  ______________________________ из _________________________, улица 
_______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који 
заједнички наступа са __________________ 
__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број 
______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :продавац), кога заступа 
_______________________________. 
1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у 
oтвореном поступку Јавне набавке добара  материјал за припремање хране за школску кухињу ЈН 
4/2015 Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма 
__________________________________________из ____________________, ул_____________________, 
бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла. 
Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор 
________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ који 
је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. 
Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора. 

 
АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
2а . Продавац  је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________ 

поверио подпонуђачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________ 

од укупно уговорене вредности . 

Продавац    је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________ 

поверио подпонуђачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________ 

од укупно уговорене вредности . 
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За уредно извршавање набавке од стране подпонуђача одговара понуђач као да је сам извршио делове 

набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 

 
Основ уговора: 
ЈН број:4/2015 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр.   од............................... 

 
Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно констатују дa je Наручилац, у поступку јавне набавке добара у 
отвореном поступку  доделио Понуђачу/Продавцу уговор за куповину материјала за припремање хране 
за школску кухињу. 
  Врста, количина и цена добара исказани су у техничкој специфиикацији наручиоца и понуди 
продавца  које чине саставни део овог Уговора. 

        
       Члан 2. 
 

Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Продавац дао у понуди, а чија укупна вредност 
износи ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара 
са порезом на додату вредност. 
 

Цене из понуде се сматрају фиксним и за време трајања уговора се не могу мењати али је 
дозвољено усклађивање, на писани захтев Продавца, са  индексом потрошачких цена и то тек  када 
индекс потрошачких цена који се односи на групе храна и безалкохолна пића и алкохолна пића, 
кумулативно, пређе износ од 5 % , рачунајући од дана закључења уговора. При изради нових цена 
примењују се индекси из наведених група и то тако што се у зависности о ком се производу ради 
примењује одговарајући индекс подгрупе (нпр. на млеко, воће, поврће... примењује се индекс који се 
односи на ту подгрупу а не општи индекс  који се примењује у случају када конкретан производ  нема 
подгрупу). 

Следеће повећање цена се може применити тек када збир наредних месечних индекса пређе 
нових 5 %. Као индекс потрошачких цена узимају се подаци Републичког завода за статистику, 
објављени на званичном сајту (www.stat.gov.rs). Новоутврђена цена се примењује на испоруке почев од 
дана пријема поднетог писаног захтева Продавца  уз који је приложена одштампана страница са 
www.stat.gov.rs којом се доказују промене. .  
  

Уговорне стране су сагласне да, уколико у случају већих поремећаја на тржишту дође до 
интервенције надлежних државних органа  у смислу утврђивања  цена за поједине производе који су 
предмет ове набавке и сл., изврше корекцију цена из уговора  сагласно утврђеним променама односно 
интервенцијама државних органа 
 

Уговорне стране су сагласне да и уколико дође до појевтињења или интервенције на тржишту  
од стране надлежних државних органа у том смислу утврде ниже цене  сагласно наведеним променама. 
У овом случају захтев за смањење иницира Купац. 

 
       Члан 3. 
Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Продавцу исплаћивати сукцесивно према достављеним 
фактурама,у року од 30 дана, односно од добијања средстава од стране Градске Управе за социјалну и 
дечију заштиту и уплате од стране родитеља. 
 

Члан 4. 
Уговор се закључује на период од 12 месеци почев од________, а најдуже до закључења уговора  

са новим добаљачем за наредну школску годину односно до утрошка  финансијских  средстава 
предвиђених за ову набавку која износе колико и процењена вредност одређена Планом набавки. 
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Продавац је сагласан да наручилац поручује робу у складу са реалним потребама – количинама, 
како је наведену у члану  2. овог уговора, те да није дужан искористити сва средства из уговорне цене – 
процењене вредности јавне набавке уколико за то не буде потребе. 

Продавац се  одриче  било каквог спора, уколико  наручилац не потроши сва средства из 
уговорне цене – процењене вредности јавне набавке. 
           
      Члан 5 
            Испорука добара је сукцесивна у складу са  достављеним требовањем наручиоца,  према 
следећој динамици: 
            Наручилац доставља поруџбину за текућу недељу најкасније до петка у претходној недељи , а 
продавац је у  обавези да наручиоцу  робу испоручује два пута сваког радног дана , као и за време  
наставних субота и то  прва поруџбина најкасније до 07.00 ч,а друга до 14 ч према достављеној писменој  
поруџбини, сопственим превозом до кухиње наручиоца и истовара у исту. 
            Услучају ванредних поруџбина понуђач је у обавези да исте испоручи у року од 1 часа од 
достављања поруџбине . 
           Пекарски производи морају бити херметички запаковани у полипропиленску фолију, а остала 
добра морају бити упакована , од стране понуђача, у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту 
добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту  и  
претовару. 
           Добра морају бити сасвим нова из текуће производње, на почетку  рока употребе. 
 
                                                                  Члан 6 
          Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара  приликом сваке појединачне испоруке 
вршиће овлашћено лице Наручиоца уз присуство представника Продавца. 
Приликом сваке испоруке добара из тачке 1. овог уговора Продавац ће доставити декларацију о пореклу 
производа. Добра морају да буде декларисана у складу са одредбама Правилника о декларисању, 
означавању и рекламирању хране (“Сл. гласник РС”, бр. 85/2013 и 101/2013). и посебним прописима 
којима се уређује одређена врста хране . 
 
Све приговоре и рекламације на квалитет и количину добара Наручилац је дужан да истакне наручиоцу 
приликом преузимања добара , а за скривене мане у року од 24 часа  од дана пријема робе, у писаној 
форми. 
Уколико се записнички констатују видљиви недостаци у квалитету  и количини испоручених добара, 
понуђач је у обавези да такво добро замени новим односно да достави потребну количину у року од 1 
часа од сачињавања записника о рекламацији.  
Ако испоручилац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по сачињеном записнику о 
рекламацији и не изврши ту обавезу у року од 1 часа  наручиоц је овлашћен да за отклањање 
недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на терет испоручиоца, наплатом менице за добро 
извршење посла. 
Уколико меница не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из 
претходног става  овог члана, наручиоц има право да од испоручиоца тражи накнаду штете, до потпуног 
износа стварне штете. 
Наручилац задржава право, да уколико посумња у квалитет и исправност, састав достављених 
намирница изврши контролу квалитета код надлежне овлашћене институције. Уколико је достављање на 
додатну анализу било оправдано од стране наручиоца, резултати су позитивни, трошкове анализе сноси 
продавац. Уколико у току трајања резултати додатне анализе буду позитивни два пута, купац задржава 
право да раскине уговор уз наплату уговорне казне у износу од 10% од вредности уговора, реализацијом 
менице за добро извршење посла. 

 
Члан 7. 

   
Приликом закључења уговора: 
Продавац предаје Наручиоцу, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, неопозиву, 

наплативу по првом позиву бланко меницу број ____________. 
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Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 30 дана дуже од дана 
одређеног као крајни рок за реализацију уговора. Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред 
осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, 
износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности). 
 

Члан 8 
 Продавац гарантује да ће испоручити сва уговорена добра у складу са достављеним 
поруџбеницама, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед 
тога настане. 

Продавац се обавезује да строго води рачуна о хемијској и микробиолошкој исправности и 
органолептичким својствима намирница, и да се у свему придржава Закона о безбедности хране (»Сл. 
гласник РС« 41/2009), Правилника о условима хигијене хране (»Сл. гласник РС« 73/2010), Правилника о 
општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета (»Сл. 
гласник РС« 72/2010) норматива о количинама пестицида, метала и неметала и других отровних 
супстанција, хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама, 
као и сталих законских и подзаконских прописа који се односе на здравствену исправност и 
органолептичка својства намирница.. 
            Приликом испоруке робе продавац се обавезује да иста буде декларисана у складу са важећим 
Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране као и да је прати сва остала 
документација неопходна по важећим прописима за ту врсту производа (извештај  потврда о 
здравственој исправности намирница, атест произвођача, извештај акредитоване лабораторије уколико 
је то потребно за конкретну врсту намирнице...). Уколико се Продавац не буде придржавао наведене 
обавезе Купац има право на једнострани раскид уговора. 
 

Завршне одредбе 
 

Члан Члан 9. 
 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, 
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 10. 
 
У случају спора надлежан је суд у Новом Саду. 
 

Члан 11. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Купац задржава 4 (четири) примерака, а  
Продавацу  2 ( два) примерка. 
 
 
 
 
 
ЗА КУПЦА  ЗА ПРОДАВЦА 
__________________                __________________ 
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8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
У поступку доделе уговора за   ЈН4/2015– набавке добара- материјал за припремање  хране  за школску кухињу,а на основу  позива 
објављеног на Порталу јавних набавки дана  08.04.2015. године, изјављујемо да наступамо са подпонуђачем и то: 

 
 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  
Седиште понуђача:    
Адреса седишта:  
Пуно пословно име понуђача:    
Матични број:    

Шифра делатности:   
Назив  делатности:    
ПИБ:    
Назив банке и број рачуна:   

 
Телефон:    
Е – маил адреса:    
Овлашћено лице :  

 
 
У укупној вредности понуде подпонуђач __________________________________________________        .                   
(пословно име подпонуђача) 
 
 
Учествује у ______________________________________________________________________ што                       
   (навести у чему се састоји учествовање подпонуђача )  
износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а. 
 
 
 
 
 
 
У _______________  
                                                                                                  ПОНУЂАЧ 
 
Дана _________2015.године                                           м.п.   ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подпонуђача посебно 
 - ако понуђач не наступа са подпонуђачем, образац се не попуњава. 
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
У поступку доделу уговора за јавну набавку набавке добара -  материјал за припремање хране за школску кухињу  ЈН – 05/2015 а на основу 
позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  08.04.2015  године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача. 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- 
ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ  УСЛУГА 

Назив :  
Седиште :   

Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која ће бити 
одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Део уговора који извршава  
 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА 

Назив :  
Седиште :   
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која ће бити 
одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Део уговора који извршава  
 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА 

Назив :  
Седиште :   
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која ће бити 
одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Део уговора који извршава  
 

У __________________________ 
Дана____________2015. године 

                                                        М.П.                                             ПОНУЂАЧ 

______________________________ 

                                          (потпис овлашћеног лица понуђача) 

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, 
у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 

 Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава. 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ  

 
На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) наручилац издаје   
 

П О Т В Р Д У 
Да је  понуђач ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
У претходној години ( 2014.год.),извршио набавку пекарских – других прехрамбених производа  у вредности од 
_________________________________ динара  без пдв- а. 
 
Потврада се издаје на захтев     ______________________________________________________________________________________________ 
Ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара  материјал за припремање хране за школску кухињу, за наручиоца ОШ 
„Јован Поповић“ Нови Сад, у отвореном поступку  ЈН  04/2015 и у друге сврхе се не може користити. 
Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 
 
       

м.п.   законски заступник 
 
 
 
Напомена: 
Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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ОБРАЗАЦ РЛ 

СПИСАК ИЗРШЕНИХ НАБАКИ ДОБАРА- МАТЕРИЈА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ   

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Навести број набавки добара, са износима - вредностима набавке исказане у динарима, у претходној години (2014) 
- назаначити за сваку годину одвојено. Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених 
наручилаца. 

Р.Б. РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. 
ТЕЛЕФОНА 

ВРЕДНОСТ добара У 
ДИНАРИМА без пдв-а 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНА ВРЕДНОСТ  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА: 

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом 
наручиоца на обрасцу потврда референтне листе. 

 

 

Место и датум                              м.п.               Понуђач 
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ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 
 

 
Назив понуђача – скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Седиште понуђача:   
Адреса седишта:  
Пуно пословно име понуђача:    
Матични број:    
Шифра делатности:    
Назив  делатности:    
ПИБ:    
Назив банке и 
Број рачуна:  

 

 

Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
 
  
 
 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу дајем  
 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама 
(Сл. Гласник РС 124/2012), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за 
јавну набавку бр ЈН4/2015 – набавке добара – материјал за припремање хране за школску кухињу     

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              ПОНУЂАЧ 
 
 

                                 ______________________________ 
 м.п.                                             (потпис овлашћеног лица) 

 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Page 36 of 39 
 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 

 

ИЗЈАВУ  

Понуђач............................................ (навести назив понуђача) у поступку јавне 
набавке бр. ЈН4/2015 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је 
ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
 

Датум Понуђач 
 

М.П. 
 
 

Напомена:  Уколико   понуду   подноси   група   понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

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

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке број ЈН 05/2015,поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

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

Седиште: …….........................................................................…………………………..……… 

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

СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 15/58, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и 
„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 
инструмената платног промета (“Службени гласник СРЈ” бр. 29/2002), а у циљу реализације обавеза насталих по 
основу учешћа у поступку јавне набавке бр. ЈН 05/2015 коју спроводи Институт за ратарство и повртарство“, као 
НАРУЧИЛАЦ, дана ................................ 2015.г. издајемо 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

1. Овлашћујемо Институт за ратaрство и повртарство, ул Максима Горког 30 , као Повериоца, да за наплату 

доспелих потраживања на име гаранције за добро извршење посла, може извршити попуну бланко 

потписане соло менице број ..........................................., до укупног износа од …….......................………… динара  

2. (словима: ..................................................................................................................... динара), 

односно, иницирати наплату исте (са клаузулом безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски) 
издавањем налога за наплату на терет свих наших рачуна код пословних банака, а у корист Повериоца, у 
складу са јавним позивом , конкурсном документацијом и уговором. 

3. Овлашћујемо све пословне банке код којих имамо рачуне (динарске и девизне) – да на основу овог 
Овлашћења изврше наплату – плаћање на терет свих наших рачуна (рачуна Дужника), као и да налоге за 
наплату из тачке 1. овог Овлашћења, заведу у редослед чекања, у случају да на нашим рачунима уопште 
нема средстава или нема довољно средстава у моменту иницирања наплате, због поштовања прописа о 
приоритетима наплате са рачуна. 

4. Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове 
реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена 
од значаја за правни промет. 

5. Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог Овлашћења, права на повлачење и 
отказивање налога за наплату, права на сторнирање задужења по овом основу и права на стављање 
приговора по основу обавеза из позива и конкурсне документације. 

6. У случају спора по овом Овлашћењу, надлежан је суд у Новом Саду. 

          
ЗА ДУЖНИКА: 
Овлашћено лице 
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