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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 

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

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и 

Правилника о изменама и допунама правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС“ број 29/2013, 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 

404-10/20 од 14.02.2020.-године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр 404- 

11/20 од 14.02.2020.године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку мале вредности обликоване по партијама од 1-4 „ Набавка намирница за 

исхрану деце“ ЈН бр. 1.1.1/20 

Конкурсна документација садржи 

поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 5 

II Подаци о предмету јавне набавке 6 

III Врста, техничке 7 
карактеристике,квалитет,количина и опис 

добара,радова или услуга,начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 

рока извршења,место извршења или испоруке 

добара,евентуалне додатне услуге и сл. 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из 12 
чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова  

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 

VI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 27 
75. став 1. Закона за партију 1  

VI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 28 

75 став 2 Закона за партију 1  

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању 29 

услова из члана 75 Закона за партију 1 

VI Образац понуде за партију 1 30 

VI Модел уговора за партију 1 34 

VI Образац трошкова припреме понуде за партију 38 
1  

VI Образац изјаве о независној понуди за партију 39 
1  

VI Изјава о достављању менице и меничног 40 
овлашћења за добро извршење послаза 

партију 1  

VI Образац структуре цене за партију 1 41 
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VI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 46 

75. став 1. и члана 76. Закона за партију 2 

VI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 47 
75 став 2 Закона за партију 2 

 
 

 

Образац изјаве подизвођача о испуњавању 48 
услова из члана 75 Закона за партију 2 

VI Образац понуде за партију 2 49 

VI Модел уговора за партију 2 53 

VI Образац трошкова припреме понуде за партију 57 
2 

VI Образац изјаве о независној понуди за партију 58 
2 

VI Изјава о достављању менице и меничног 59 
овлашћења за добро извршење послаза 

партију 2 

VI Образац структуре цена за партију 2 60 

VI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 63 
75. став 1. и члана 76. Закона за партију 3 

VI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 64 
75 став 2 Закона за партију 3 

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању 65 
услова из члана 75 Закона за партију 3 

VI Образац понуде за партију 3 66 

VI Модел уговора за партију 3 70 

VI Образац трошкова припреме понуде за партију 74 
3 

VI Образац изјаве о независној понуди за партију 75 
3 

VI Изјава о достављању менице именичног 76 
овлашћења за добро извршење послаза 

партију 3 

VI Образац структуре цена за партију 3 77 

VI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 80 
75. став 1. и члана 76. Закона за партију 4 

VI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 81 
75 став 2 Закона за партију 4 

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању 82 
услова из члана 75 Закона за партију 4 

VI Образац понуде за партију 4 83 
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VI Модел уговора за партију 4 87 

VI Образац трошкова припреме понуде за партију 91 

4 

VI Образац изјаве о независној понуди за партију 92 

4 

VI Изјава о достављању менице и меничног 93 
овлашћења за добро извршење послаза 

партију 4 

VI Образац структуре цена за партију 4 94 

 

 

Укупан број страница: 95
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци онаручиоцу 

Наручилац:Предшколска установа „Лептирићи“ 

Адреса: Јована Јовановића Змаја бр. 9, 37215 Ражањ 

Интернет страница: / 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

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

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

о безбедности хране („Сл. гласник“, број 41/2009) и Правилника о условима које 

морају да испуњавају објекти за клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење 

производа животињског порекла („Службени лист СФРЈ“ , број 53/89). 

 

3. Предмет јавненабавке 

Предмет јавне набавке број 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 су добра–  

                          „Набавка намирница за исхрану деце“ 
 

Контакт ( лице или служба) 

Лице (или служба) за контакт: Драган Павловић 

Е-маил адреса (или број факса): leptirici@mts.rs 

mailto:leptirici@mts.rs
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I  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавненабавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 су добра– 

„ Набавка намирница за исхрану деце“ – 

Општи речник набавке: 

03200000 Житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће, 

15800000 – Разни прехрамбени производи 15500000, 

Млечни производи 15810000- Хлебни производи, 

свежа пецива и колачи 

15100000 Производи животињског порекла, месо и месни производи 

15211000 Рибљи филети 
 

2. Партије: 

 

Набавка је обликована у четири партије и то: 

Партија 1: Прехрамбено-пољопривредни производи - ОРН 03200000 Житарице, 
кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће, 15800000 – ОРН Разни прехрамбени 

производи, 

Партија 2: Млеко и млечни производи- ОРН 15500000, Млечни производи 

Партија 3: Хлеб и пециво- ОРН 15810000- Хлебни производи, свежа пецива и 

колачи 

Партија 4: Месо – ОРН 15100000 Производи животињског порекла, месо и 

месни производи, 15211000 Рибљи филети 
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II ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА,РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕИ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Спецификација представља оквирне потребе (количине) наручиоца, а детаљан 

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

добара: Франко наручилац. Испорука добара је сукцесивна, дневна и недељна према 

потребама наручиоцима, од дана склапања уговора у наредних годину дана, а на основу 

поруџбине путем телефона, писмено или путем телефакса. Квалитет испоручених добара 

треба да буде у складу са важећим стандардима за поједине врсте артикала, као и у 

складу са важећом санитарно-хигијенскимпрописима. 

ПАРТИЈА 1: ПРЕХРАМБЕНО ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Списак потребних артикала за 2020. годину по количини 

Јед. мере Потребе нагодишњем 

нивоу 

1. Шећер кг. 350 

2. Со 1/1 Кг 30 

3. Уље 1/1 л. 250 

4. Палмино уље л. 40 

5. Додатак јелима са поврћем кг. 40 

6. Зачинска паприка 100г ком. 110 

7. Прашак за пециво кес. 180 

 

8. Лимонтус 

 

кес. 

 

180 

9. Чај (камилица, нана, хибискус, воћни) ком. 250 

10. Несквик ком. 15 

11. Пшенични гриз кг. 30 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.1/20  обликоване 

по партијама од 1-4 -„ Набавка намирница за исхрану деце “ 

 

8  

 
 

12.Палента кг. 40 

13.Пшеница 1/1 ком. 30 

14.Пудинг  500г кг. 40 

15.Пиринач 1/1 кг. 160 

16.Пасуљ кг. 120 

17.Кромпир кг. 600 

18.Пиреупраху кг. 40 

19.Шаргарепа кг. 20 

20.Купус кг. 700 

21. Парадајз кг. 170 

22.Паприке кг. 300 

23.Црнилук кг. 120 

24.Зелена салата ком. 100 

25. Цвекла(тегла) 1,5 кг ком 25 

26.Паприка(тегла) 1,5 ком. 25 

27.Краставчићи – корнишони (тегла) 0.7кг ком. 45 

28.Краставацсвеж кг 100 

29.Кечап  1/1 ком. 16 

30. Грашак смрзнути450г ком. 160 

31. Боранија смрзнута450г ком. 80 

32. Мешано поврћесмрзнуто 450г ком. 50 

33.Мандарина кг. 200 

34.Јабуке кг. 400 

35.Банане кг. 150 
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36. Лубеница кг. 100 

37.Лимун кг. 250 

38.Еуро-крем кантица кг. 48 

39.Мешана мармелада кг. 24 

40. Кекс рефуз кг. 60 

41. Наполитанка рефуз 3/1 кг. 36 

42. Кексдомаћица–домаћин кг. 36 

43.Интегрални кекс кг. 36 

44.Обланда ком. 48 

45. Чоколада за мешење кг. 8 

46. Маргарин (витал)250г ком. 60 

47. Маргарин замазање 500г ком. 70 

48.Шлаг кг. 33 

49. Минерална водагазирана2л фл. 60 

50. Сок 2л фл. 170 

51.Макарона ком. 100 

52.Квасац фунта ком 12 

53 . Брашно бело тип-400меко кг. 180 

54.Фида ком. 12 

55. Коцка за супу кг. 2 

56.  Алкохолно сирће л. 20 

57. Јаја конзумна  Б класа ком 3500 
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ПАРТИЈА 2: МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Млеко и млечне прерађевине 

Јед. мере Потребе на годишњем 

нивоу 

1. Млеко свеже 1/12,8% масноће л. 1400 

2. Јогурт 1/1 2,8%масноће л 500 

3. Бели кришка сир са25%мм кг. 100 

4.Кремсир кг 25 

5. Кисела павлака20% мм кг 40 

 

ПАРТИЈА 3: ХЛЕБ И ПЕЦИВА 
 

Хлеб, пециво 

Јед.мере Потребе на годишњем нивоу 

1. Хлеб бели тип 500(500г) ком 3500 

2.Кроасан ком. 700 

3.Путер кифла ком 700 

4Смрзнуто пециво кг 100 
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ПАРТИЈА 4: МЕСО 
 

 

Месно и месне прерађевине 

Јед. мере Потребенагодишњем 

нивоу 

1. Месо мешано млевено кг. 170 

2. Месо без костију јунеће кг 170 

3. Риба сом филети смрзнут кг 130 

4. Шунка кг 100 

5. Сардина конзерва125г ком 360 

6. Паштета150г ком 350 

7.Пилећи батак кг 120 

8.Пилеће груди кг 120 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

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

76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач којииспуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

прописима Р. Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 

75. ст. 1. тач. 4) Закона) ; 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), 

5) Да има вежећу дозволу надлежног органа за обавављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) ито: 

 важење Решење Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управе за ветерину да објекат испуњава ветеринарско 

санитарне условеили 

 Извод из регистра одобрених објеката издат од стране Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину да 

објекат испуњава ветеринарско санитарне условеили 

 Потврда о упису објеката у централни регистар Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 15. Закона о 

безбедностихране. 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове, за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то: 

oза партију, 2, партију 3 и партију 4 – Сертификат о поседовању HACCP стандарда, 
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1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став.1 тач. 1) до  4), 

Закона. 

 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,мора 

да испуни обавезне услове из чл. 75. став1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

 
 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 тачка 1-4 и додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 

доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI)којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 

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

документацијом. 

Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1 тачка 5. Закона понуђач доказује 

достављањем: 

 важењег Решења Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управе за ветерину да објекат испуњава ветеринарско 

санитарне условеили 

 Извода из регистра одобрених објеката издат од стране Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину да 

објекат испуњава ветеринарско санитарне условеили 

 Потврде о упису објеката у централни регистар Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 15. Закона о 

безбедностихране. 

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ се подноси за 

свакогучесника из групе, у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказ 

се доставља и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 

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

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење запотписивање. 

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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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

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

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

или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

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. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, којије јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 
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IV 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. 
 

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

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

Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Лептирићи“ Јована Јовановића 

Змаја бр.9, 37215 Ражањ, са назнаком: 

 Понуда – не отварати, за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.1.1/20 обликоване по 

партијама од 1-4 ''Набавка намирница за исхрану деце'', за партију бр. 1, 

прехрамбено-пољопривредни производи. Понуђач је дужан да на полеђини 

коверте назначи назив, адресу, телефон и контактособу. 

 Понуда – не отварати, за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.1.1/20 обликоване по 

партијама од 1-4 ''Набавка намирница за исхрану деце'', за партију бр. 2, 

млеко и млечни производи. Понуђач је дужан да на полеђини коверте 

назначи назив, адресу, телефон и контактособу. 

 Понуда – не отварати, за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.1.1/20 обликоване по 

партијама од 1-4 ''Набавка намирница за исхрану деце'', за партију бр. 3, 

хлеб и пециво. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, 

адресу, телефон и контактособу. 

 Понуда – не отварати, за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.1.1/20, обликоване по 

партијама од 1-4 '' Набавка намирница за исхрану деце'', за партију бр. 4, 

месо. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, 

телефон и особу контакт. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

03.03.2020.године до 13,00 часова. 
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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. 

Понуда мора да садржи: 
 

o Понуда мора да садржи све применљиве прилоге и обрасце из конкурсне 

документације, пожељно је да буду повезане јемствеником, осигуране печатом 

тако да се не могу накнадно одстрањивати, убацивати или замењивати поједини 

листови, осим обрасца трошкова припреме понуде који може а и не мора да се 

достави. Сви примењиви обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени 

печатом од стране одговорног лица, 

o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 1 и члана 76. Закона у 

поступку јавне набавке малевредности, 

o За испуњеност обавезног услова из чл.75 став 5. ЗЈНдоставља: 

 важећег Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – 

Управе за ветерину да објекат испуњава ветеринарско санитарне условеили 

 Извода из регистра одобрених објеката издат од стране Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину да објекат 

испуњава ветеринарско санитарне условеили 

 Потврдау о упису објеката у централни регистар Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 15. Закона о 

безбедностихране. 

o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона у поступку јавне 

набавке мале вредности, 

o Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона ојавним 

набавкама, 

o Образац понуде, 

o Модел уговора, 

o Образац трошкова припреме понуде-овај образац није обавезно достављати, 

o Образац изјаве о независној понуди, 

o Изјава о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, 

потврда банке о регистрацији менице и картон депонованих потписаза добро 
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извршење посла, 

 
o Образац структуре цене, 

 
o У случају заједничке понуде-Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавненабавке. 

3. ПАРТИЈЕ: 
 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

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 поднетатако 

да се може оцењивати за сваку партијупосебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

4. ПОНУДА САВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВАПОНУДЕ 

 

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 којидео понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

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

„Лептирћи“ Јована Јовановића Змаја бр.9 ,са назнаком: 

 ''Измена понуде'', «Допуна понуде» или ''Опозив понуде'' за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БР. 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 ''Набавка 

намирница исхрану деце»', за партију бр. 1, прехрамбено-пољопривредни 

производи. ''Измена понуде'', «Допуна понуде» или ''Опозив понуде'' за 

ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 ''Набавка 

намирница за исхрану деце», за партију бр. 2,млеко и млечнипроизводи 
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 ''Измена понуде'', «Допуна понуде» или ''Опозив понуде'' за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БР. 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 ''Набавка 

намирница за исхрану деце, за партију бр. 3,хлеб ипециво. 

 ''Измена понуде'', «Допуна понуде» или ''Опозив понуде'' за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БР. 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 ''Набаввка 

намирница за исхрану деце»', за партију бр. 4,месо. 

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 или да мења своју 

понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАОПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду, за једну, више или све партије. 
 

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

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

заједничких понуда. У обрасцу понуде ( поглавље VI), понуђач наводи на који начин 

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

или подноси понуду саподизвођачем. 

7. ПОНУДА САПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

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

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

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

извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

набавци. 

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

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VI). 
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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 је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који садржи: 

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењууговора 
 

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

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

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI). 

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 сазаконом. 

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 ПРИХВАТЉИВОСТПОНУДЕ 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

9.1. Захтеви у погледу начина,рока и условаплаћања 
 

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема рачуна, на основу докумената који испоставља 

понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока испорукедобара 
 

Испорука добара ће се вршити сукцесивно – свакодневно према потребама Наручиоца, а 

према претходно добијеном требовању путем телефона, писмено или путем факса. 

9.3. Захтев у погледу рока важењапонуде 
 

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

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

од понуђача продужење рока важењапонуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

УПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука. 
 

Цене током трајања уговора се могу кориговати споразумно, искључиво из објективних 

разлога, по истеку рока важења понуде на захтев понуђача и то: 

- уколико на цену утичу фактори услед промене цена регулисаних одлуком 

државних органа ( повећање ПДВ-а, акциза итд...) могуће је извршити промену 

цена на основу аргументованих доказа о потреби променецена; 

- услед текућих промена цена натржишту. 

 
 

У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање 

објективних разлога за промену цена, наручилац може раскинути уговор о јавној набавци. 

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

чл.92 Закона. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

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 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ; А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 

ЈАВНОЈНАБАВЦИ. 

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

и привреде. 

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

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

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

рада,запошљавања и социјалне политике. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗАПОНУЂАЧА 

I Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену 

меницу која мора бити, „БЕЗ ПРОТЕСТА“, са роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и бити 

евидентирана у регистру меница издате од банке. 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,са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за 

коначно извршења посла. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа којијеиздат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу-писму. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 

активирати меницу за добро извршење посла 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. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

 
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, 

електронске поште на е-маил: leptirici@mts.rsили факсом на бр. 037/841-354 тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне докуметнације, ЈН мале вредности бр. 

1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4.“. 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

mailto:leptirici@mts.rs
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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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТКРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће извршити 

доделу уговора на основу елеманата критеријума најдужи рок важења понуде. 

18. 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 којепроизилазе из важећих 

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

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелетуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

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

или пословно удружење у њихово име. 

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

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил: 

leptirici.@mts.rsфаксом на број 037/841-354 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 пријемазахтева. 

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

поднођење 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 подношење 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 објављивљња одлуке на Порталу јавних набавки. 

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 

подношњење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

mailto:leptirici.@mts.rs
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Р. Србије уплати таксу у износу од 

60.000,00 динара,уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања:153, позив на број:подаци о броју или 

ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,сврха 

уплате:ЗЗП;назив наручиоца;број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права,корисник:Буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева 

 
оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 динара. 

 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора или одлуку о обустави 

поступка,такса износи 60.000,00 динара. . 

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

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 
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ОБРАСЦИ 

 

 

 

ПАРТИЈА 1: 

ПРЕХРАМБЕНО- 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ПРОИЗВОДИ 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.1/20  обликоване 

по партијама од 1-4 -„ Набавка намирница за исхрану деце “ 

 

27  

 

 

 

 

ПАРТИЈА 1 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

  И З Ј А В У 

Понуђач  [навести назив понуђача]у 

поступку Јавненабавке............................... [навести предмет 

јавне набавке] број ...................... [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове 

из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајућирегистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично делопреваре; 

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); 

Место:  

Датум:  

Понуђач: 
 

   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПАРТИЈА 1 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

  И З Ј А В У 

Понуђач  [навести назив понуђача]у 

поступку 
 

јавне набавке............................................................................ [навести предмет 

јавне набавке] број ...................... [навести редни број јавне набавкe], је при састављању 

понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

Место:  

Датум:  

Понуђач: 
 

   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.1/20  обликоване 

по партијама од 1-4 -„ Набавка намирница за исхрану деце “ 

 

29  

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 1 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу: 

 

 
И З Ј А В У 

 
Подизвођач____________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке........................... [навести предмет јавне набавке] 

број ......................[навестиредниброј јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

одговарајућирегистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично делопреваре; 

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). 
 

 

 
Место:   Подизвођач: 

Датум:     
 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача. 
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ПАРТИЈА 1: 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр. од за јавну набавку 

мале вредности ЈН 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4-„Набавка намирница за 

исхрану деце“ 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање:  

2) ПОНУДУПОДНОСИ: 

 

А)САМОСТАЛНО 

Б)СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Јавна набавка мале вредности ЈН број 1.1.1/20 

обликоване по партијама од 1-4 „Набавка намирница за исхранудеце“ 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема рачуна 

Рок испоруке добара Свакодневно-сукцесивно по потреби 

Наручиоца 

Рок важења понуде  

Место испоруке добра FCO наручилац 

 

 

 

 

 

 

Датум  

 
 

Понуђач 

 

 
  

 

 

 

 

 

Напомена:Образац понуде понуђач мора да попуни 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 одеди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за свку партију посебно 
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ПАРТИЈА 1 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА “ НАБАВКА НАМИРНИЦА 

ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ“ 

Партија 1: Прехрамбено пољопривредни производи 

 
Закључен између:   

Наручиоца ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЛЕПТИРИЋИ“ 

са седиштем у Ражњу, улица Јована Јовановића Змаја бр. 9 

ПИБ:101231069 Матични број: 07328044 

Број рачуна: 840-604661-45 Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:037/841-354 Телефакс:/ 

кога заступа директор Весна Шејат 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 
  

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

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

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

 

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

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

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

  

(удаљемтексту ......................), 
 

Основ уговора: 
 

ЈН Број:................................................... 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:..............................................
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Понуда изабраногпонуђача бр. од............................... 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара - ''Намирница за исхрану деце'', 

Партија 1: Прехрамбено пољопривредни производи. 

Члан 2. 

Укупна вредност уговорене робе утврђена је у понуди понуђача број 

 од године, која је саставни деоуговора. 

Укупна вредност уговорене робе без пореза на додатну вредност износи 

 (словима: ), односно са ПДВ-омизноси 

 динара (словима ). 

Уговорена   вредност   за  2020.годину  износи динара 

(словима  ) без ПДВ-а, односно 
  динара (словима    ) са ПДВ- 

ом. Уговорена вредност за  део2021.годинеизноси    динара 

(словима   ) без ПДВ-а,  односно 

 динара(словима ) саПДВ-ом. 

У складу са чланом 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе 

расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора 

који због природе расхода захтевају плаћање у више година обавезе које доспевају у 

наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава који ће им за 

ту намену бити одобрена у тојбуџетскојгодини. . 

Члан 3. 

Цене током трајања уговора се могу кориговати споразумно, искључиво изобјективних 

разлога, по истеку рока важења понуде на захтев понуђача ито: 

- уколико на цену утичу фактори услед промене цена регулисаних одлуком 

државних органа ( повећање ПДВ-а, акциза итд...) могуће је извршити промену 

цена на основу аргументованих доказа о потреби променецена; 

- услед текућих промена цена натржишту. 
 

У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање 

објективних разлога за промену цена, наручилац може раскинути уговор о јавној набавци. 

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

чл.92 Закона. 

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

искаже у динарима. 
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Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши на рачун 

 на начин и у року до 45 дана од дана пријемарачуна. 

 

Члан 5. 

Роба који је предмет овог уговора испоручују се сукцесивно – свакодневно по 
потреби Наручиоца, а по претходно примљеном требовању од Наручиоца, путем 
телефона, писмено или путем факса, у року од једне године од дана потписивањауговора. 

Члан 6. 

Понуђач се обавезује да испоручује захтевани квалитет робе одговарајућих 

стандарда који је наведен у понуди. 

 
 

Члан 7. 

Понуђач се обавезује да на дан закључења уговора наручиоцу достави бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити, „БЕЗ ПРОТЕСТА“, са роком 

доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и бити евидентирана у регистру меница издате од банке. 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,са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30  

дана дужи од истека рока за коначно извршења посла. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничномовлашћењу-писму. 

 

Члан 8. 

 

Евентуалне рекламације од стране наручиоца на квалитет испоручене робе морају се  

доставити понуђачу у року од 3 (три) дана, у писменој форми у виду Записника који потписују  

обе уговорне стране. 
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. 

Члан 9. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид Уговора. 

Уговор се може раскинути писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет) 

дана. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове по овом уговорурешавају 

споразумно, а у случају спора признају надлежност Привредног суда у Нишу. 

 
Члан 10. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна са роком важења 

од годину дана.Утрошком средстава Наручиоца у износу уговорене вредности пре истека 

рока од годину дана од дана закључења уговора, овај уговор престаје да важи.. 

 

Члан 11. 

Овај уговор је сачињен у 4 примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 

два примерка. 

 

 

 
За Наручиоца За Понуђача 

 

 

 
 
 

  Директор Весна Шејат     

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 

јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 

средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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ПАРТИЈА 1: 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. став1.Закона,понуђач  

(навести назив понуђача),достављаукупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде,како следи утабели: 
 

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 накнадутрошкова. 

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:  Потпис понуђача 
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ПАРТИЈА 1: 
 

 
 

IХ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26.Закона,  

(назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности ЈН број1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 

„Набавка намирница за исхрану  деце“, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум:  Потписпонуђача 
 

 

 
 

 

 

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

понуди,наручилац 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. тачка2)Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПАРТИЈА 1 

 
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за 

јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4„ Набавка 

намирница за исхрану деце“, на дан закључења Уговора предати потписану и оверену, 

бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10 % 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца која треба да буде са 

клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 30 дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, потврду о регистрацији те менице 

у регистру меница издате од банке и копију картона депонованих потписа. 

 

 

 

Датум:  

ПОНУЂАЧ 
 

(потпис одговорног лица понуђача) 
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ПАРТИЈА 1: 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Р.бр. Назив 

добара 

 

1 

Једини 

ца мере 

 

2 

Кол. 

 
 

3 

Јед. 

цена без 

ПДВ-ом 

4 

Јед. 

цена са 

ПДВ-ом 

5 

Вреднос т 

без ПДВ- а 
6=3*4 

Вредност 

са ПДВ-

ом 7=3*5 

1. Шећер кг 350     

2. Со 1/1 кг 30     

3. Уље 1/1 л 250     

4. Палмино 
уље 

л 40     

5. Додатак 

јелимаса 
поврћем 

кг 40     

6. Зачинска 

паприка 100 г 

ком 110     

7. Прашак 
за пециво 

кес 180     

 

8. 
 

Лимонтус 
 

кес 
 

180 

    

9. Чај (камилиц а, 

нана, хибискус, 
воћни) 

ком 250     

10. Несквик ком 15     

11. Пшеничн 
и гриз 

кг 30     

12. Палента кг 40     

13. Пшеница 
1/1 

кг. 30     

14. Пудинг 
500 г 

кг 40     

15. Пиринач 
1/1 

кг 160     

16. Пасуљ кг 120     

17. Кромпир кг 600     

18. Пире у кг 40     
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 праху       

19. Шаргареп 
а 

кг 20     

20. Купус кг 700     

21. Парадајз кг 170     

22. Паприка кг 300     

23. Црни лук кг 120     

24. Зелена 
салата 

ком 100     

25. Цвекла 

(тегла) 

1,5 кг 

ком 25     

26. Паприка 
(тегла) 

1,5 кг 

ком 25     

27. Кеаставч 

ићи -

корнишо

ни(тегла 
) 0,7 кг 

ком 45     

28. Крастава 

ц свеж 

кг 100     

29. Кечап 1/1 ком 16     

30. Грашак 

смрзнути 

450 г 

ком 160     

31. Боранија 

смрзнута 
450 г 

ком 80     

32. Мешано 

поврће 

смрзнуто 
450 г 

ком 50     

33. Мандари 
на 

кг 200     

34. Јабуке кг 400     

35. Бананане кг 150     

36. Лубеница кг 100     

37. Лимун кг 250     

38. Еуро 

крем 
кантица 

кг 48     

39. Мешана 

мармелад 

а 

кг 24     
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40. Кекс 
рефуз 

кг 60     

 

41. Наполита 
нка рефуз 
3/1 

кг 36     

42. Кекс 
домаћица 

кг 36     

43. Интеграл 

ни кекс 

кг 36     

44. Обланда ком 48     

45. Чоколада 

за 

мешење 

кг 8     

46. Маргарин 
(Витал) 
250 г 

ком 60     

47. Маргарин 

за мазање 

500 г 

ком 70     

48. Шлаг кг 33     

49. Минерал 

на вода 

газирана 
2л 

фл 60     

50. Сок 2л фл 170     

51. Макарона ком 100     

52. Квасац 
фунта 

ком 12     

53. Брашно 

белотип 
400 меко 

кг 180     

54. Фида ком 12     

55. Коцка за 
супу 

кг 2     

56. Алкохолн 
о сирће 

л 20     

57. Јаја 

конзумна 

Б класа 

ком 3500     

 Укупно       
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за датепозиције 

• у колони 5. уписати колико износи јединична цена саПДВ-ом 

• у колони 6 уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а(6=3*4) 

• у колони 7 уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-пм (7=3*5) 

ПРОЦЕЊЕНО УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА ПО СТРУКТУРИ У ЦЕНИ БЕЗ ПДВ 

 
РБ ОПИС ПРОЦЕНАТ 

 
 

1. Прехрамбно пољопривредни производи  

3. Остале јавне дажбине (без ПДВ)  

4. Остало 
 

 (навести) 

 

5. Укупно (1+2+3+4+5) 100% 

 

Упутство за попуњавање: 

Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова унети у проценту од 

укупне понуђене цене без ПДВ. 

 

 

 

 

 
Датум                                                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

                                                                                      ________________________
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ПАРТИЈА 2: МЛЕКО И 

МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 
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ПАРТИЈА 2 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

и ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. И 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

  И З Ј А В У 

Понуђач  [навести назив понуђача]у 

поступку  
јавне набавке............................................................................ [навести предмет 

јавне набавке] број ...................... [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове 

из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично делопреваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њенојтериторији); 

4) Да има сертификат о поседовању HACCPстандарда, 
 

 

 

Место:  

Датум:  

Понуђач: 
 

   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПАРТИЈА 2 

 
 

1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

  И З Ј А В У 

Понуђач  [навести назив понуђача]у 

поступку јавне набавке                  ........................................................................... [навести предмет 

јавне набавке] број ...................... [навести редни број јавне набавкe], је при састављању 

понуде поштовао обавезе којепроизилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

Место:  

Датум:  

Понуђач: 
 

   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПАРТИЈА 2 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу: 

 

 
И З Ј А В У 

 
Подизвођач____________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке........................... [навести предмет јавне набавке] 

број ......................[навести редни број  јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

одговарајућирегистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нијеосуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животнесредине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично делопреваре; 

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

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њенојтериторији). 
 

 

 
Место:   Подизвођач: 

Датум:     
 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача.
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ПАРТИЈА 2: 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. од за јавну набавку 

мале вредности ЈН број 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4-„Набавка намирница за 

исхрану деце“ 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање:  

2) ПОНУДУПОДНОСИ: 
 

А)САМОСТАЛНО 

Б)СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу 

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ ОПОДИЗВОЂАЧУ 

 
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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ 

 

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Јавна набавка мале вредности ЈН број 1.1.1/20 

обликоване по партијама од 1-4 „Набавка намирница за исхранудеце“ 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема рачуна 

Рок испоруке добра Сукцесивно-свакодневно по потреби 

Наручиоца 

Рок важења понуде  

Место извршења услуге FCO купац 

 

 

 

 

 

 

Датум                                                                     Понуђач 

___________________                                  __________________  
 

 

 

 

Напомена:Образац понуде понуђач мора дапопуни,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 одеди једног понуђача из групе коиј ће попунити, потписати образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за свку партију посебно. 
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ПАРТИЈА 2 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА “ НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА 

ИСХРАНУ ДЕЦЕ“ 

 

 
 Партија 2: Млеко и млечни производи  

Закључен између: 
  

Наручиоца ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЛЕПТИРИЋИ“ 

са седиштем у Ражњу, улица Јована Јовановића Змаја бр. 9 

ПИБ:101231069 Матични број: 07328044 

Број рачуна: 840-604661-45 Назив банке:Управа за трезор, 

Телефон:037/841-354 Телефакс:/ 

кога заступа директор Весна Шејат 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 
  

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

 

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

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

 

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

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

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

  

 

(удаљемтексту ......................), 
 

Основ уговора: 
 

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

 

Понуда изабраногпонуђача бр. од............................... 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара - ''Намирница за кухињу'', Партија 

2: МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ. 

 

 
Члан 2. 

Укупна вредност уговорене робе утврђена је у понуди понуђача број 

 од године, која је саставни деоуговора. 

Укупна вредност уговорене робе без пореза на додатну вредност износи 

 (словима: ), односно са ПДВ-омизноси 

 динара (словима ). 

Уговорена   вредност   за  2020.годину  износи динара 

(словима  ) без ПДВ-а, односно 

  динара(словима    ) са ПДВ- 

ом. Уговорена вредност за  део2021године  износи    динара 

(словима   ) без ПДВ-а,  односно 

 динара(словима ) саПДВ-ом. 

У складу са чланом 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе 

расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора 

који због природе расхода захтевају плаћање у више година обавезе које доспевају у 

наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава који ће им за 

ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Члан 3. 

Цене током трајања уговора се могу кориговати споразумно, искључиво изобјективних 

разлога, по истеку рока важења понуде на захтев понуђача ито: 

- уколико на цену утичу фактори услед промене цена регулисаних одлуком 

државних органа ( повећање ПДВ-а, акциза итд...) могуће је извршити промену 

цена на основу аргументованих доказа о потреби променецена; 

- услед текућих промена цена натржишту. 

 
 

У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање 

објективних разлога за промену цена, наручилац може раскинути уговор о јавној набавци. 

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

чл.92 Закона. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 
 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши на рачун 

 на начин и у року до 45 дана од дана пријемарачуна. 

 

Члан 5. 

Роба којије предмет овог уговора испоручују се сукцесивно-свакодневно по 
потреби Наручиоца, а по претходно примљеном требовању од Наручиоца, путем 
телефона, писмено или путем факса, у року од једне године од дана потписивањауговора. 

Члан 6. 

Понуђач се обавезује да испоручује захтевани квалитет робе одговарајућих 

стандарда који је наведен у понуди. 

 

 
 

Члан 7. 

Понуђач се обавезује да на дан закључења уговора наручиоцу достави бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити, „БЕЗ ПРОТЕСТА“, са роком 

доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и бити евидентирана у регистру меница издате од банке. 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,са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30  

дана дужи од истека рока за коначно извршења посла. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничномовлашћењу-писму. 

Члан 8. 

Евентуалне рекламације од стране наручиоца на квалитет испоручене робе морају 
се доставити понуђачу у року од 3 (три) дана, у писменој форми у виду Записника који 
потписују обе уговорне стране. 

Члан 9. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид Уговора. 

Уговор се може раскинути писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет) 
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дана. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове по овом уговорурешавају 

споразумно, а у случају спора признају надлежност Привредног суда у Нишу. 

 
Члан 10. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна са роком важења 

од годину дана.Утрошком средстава Наручиоца у износу уговорене вредности пре истека 

рока од годину дана од дана закључења уговора, овај уговор престаје да важи.. 

 

 

 
Члан 11. 

Овај уговор је сачињен у 4 примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 

два примерка. 

 

 
За Наручиоца За Понуђача 

 

 

 
 
 

Директор Весна Шејат    

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 

јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 

средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.1/20 обликоване по 

партијама од 1-4 -„ Набавка намирница за исхрану деце “ 

 

57  

 

ПАРТИЈА 2: 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став1.Закона,понуђач  

(навести назив понуђача),достављаукупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде,како следи утабели: 
 

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 накнадутрошкова. 

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:  Потпис понуђача 
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ПАРТИЈА 2: 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

У складу са чланом 26.Закона,  

(назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности ЈН број1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 

„Набавка намирница за исхрану деце “,поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум:  Потпис понуђача 
 

 

 
 

 

 

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

понуди,наручилац 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. тачка2) Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПАРТИЈА 2 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ 

ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊ ПОСЛА 

 
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за 

јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4„ Набавка 

намирница за исхрану деце“, на дан закључења Уговора предати потписану и оверену, 

бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10 % 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца која треба да буде са 

клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 30 дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, потврду о регистрацији те менице 

у регистру меница издате од банке и копију картона депонованих потписа. 

 

 

 

Датум:  

ПОНУЂАЧ 
 

(потпис одговорног лица понуђача) 
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ПАРТИЈА 2: 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 

ЦЕНЕ 

 
 

 

Р.бр Назив добара 

           1 

Јединица 

мере 

            2 

Количина 

         3 

Јединич. цена 

без ПДВ-а 

             4 

Јединич. цена 

са ПДВ-ом 

             5 

Вредност без 

ПДВ-а 

6=3*4 

Вредност са 

ПДВ-ом 

6=3*4 

1. Млекосвеже1/12,8% 
масноће 

л 1400     

2. Јогурт1/12,8% 
масноће 

л 500     

3. Беликришкасирса25%мм кг 100     

4. Кремсир кг 25     

5. Киселапавлака 20%мм кг 40     

Укупно        

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

• у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за датепозиције 

• у колони 5. уписати колико износи јединична цена саПДВ-ом 

• у колони 6 уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а(6=3*4) 

• у колони 7 уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-пм (7=3*5) 
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ПРОЦЕЊЕНО УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА ПО СТРУКТУРИ У ЦЕНИ БЕЗ ПДВ 

 
РБ ОПИС ПРОЦЕНАТ 

 
 

1. Млеко и млечни производи  

3. Остале јавне дажбине (без ПДВ)  

4. Остало 

 (навести) 

 

5. Укупно (1+2+3+4+5) 100% 

 

Упутство за попуњавање: 

Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова унети у проценту од 

укупне понуђене цене без ПДВ. 

Датум                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

 

                                                                                                            ______________________________
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ПАРТИЈА 3: ХЛЕБ И 

ПЕЦИВО
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ПАРТИЈА 3 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. И ЧЛАНА 

76. ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. И 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

  И З Ј А В У 

Понуђач  [навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке............................................................................ [навести предмет 

јавне набавке] број ...................... [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове 

из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајућирегистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично делопреваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њенојтериторији); 

4) Да има сертификат о поседовању HACCPстандарда 
 

 

 

 

Место:  

Датум:  

Понуђач: 
 

   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПАРТИЈА 3 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

  И З Ј А В У 

Понуђач  [навести назив понуђача]у 

поступку Јавне набавке............................................................................ [навести предмет 

јавне набавке] број ...................... [навести редни број јавне набавкe], је при састављању 

понуде поштовао обавезе којепроизилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

Место:  

Датум:  

Понуђач: 
 

   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПАРТИЈА 3 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу: 

 

 
И З Ј А В У 

 
Подизвођач____________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке........................... [навести предмет јавне набавке] 

број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиванза 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично делопреваре; 

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

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њенојтериторији). 
 

 

 
Место:   Подизвођач: 

Датум:     
 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача. 
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ПАРТИЈА 3: 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понудабр. од за јавну набавку 

мале вредности ЈН број 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4-„Набавка намирница за 

исхрану деце“ 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање:  

2) ПОНУДУПОДНОСИ: 
 

А)САМОСТАЛНО 

Б)СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

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

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ ОПОДИЗВОЂАЧУ 

 

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ 

 

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Јавна набавка мале вредности ЈН број 1.1.1/20 

обликоване по партијама од 1-4 „Набавка намирница за исхрану деце“ 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема рачуна 

Рок испоруке добара Сукцесивно-свакодневно по потреби 

Наручиоца 

Рок важења понуде  

Место извршења услуге FCO купац 

 

 

 

 

 

 

Датум  

 
 

Понуђач 

 

 
  

 

 

 

 

 

Напомена: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 одеди једног понуђача из групе коиј ће попунити,потписати образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за свку партију посебно. 
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ПАРТИЈА 3 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА “ НАБАВКА НАМИРНИЦА 

ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ“ 
 

 Партија 3: Хлеб и пецива  

Закључен између: 
  

Наручиоца ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЛЕПТИРИЋИ“ 

са седиштем у Ражњу, улица Јована Јовановића Змаја бр. 9 

ПИБ:101231069 Матични број:07328044 

Број рачуна: 840-604661-45 Назив банке:Управе за трезор 

Телефон:037/841-354 Телефакс:/ 

кога заступа директор Весна Шејат 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 
  

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

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

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

 

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

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

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

  

(удаљемтексту ......................), 
 

Основ уговора: 
 

ЈН Број:................................................... 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:.............................................. 
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Понуда изабраногпонуђача бр. од............................... 

 

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара - ''Намирница за кухињу'', Партија 

3: Хлеб и пецива. 

 

 
Члан 2. 

Укупна вредност уговорене робе утврђена је у понуди понуђача број 

 од године, која је саставни деоуговора. 

Укупна вредност уговорене робе без пореза на додатну вредност износи 

 (словима: ), односно са ПДВ-омизноси 

 динара (словима ). 

Уговорена   вредност   за  2020.годину  износи динара 

(словима  ) без ПДВ-а, односно 

  динара(словима    ) са ПДВ- 

ом. Уговорена вредност за  део2021године  износи    динара 

(словима   ) без ПДВ-а,  односно 

 динара(словима ) саПДВ-ом. 
У складу са чланом 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе 

расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора 

који због природе расхода захтевају плаћање у више година обавезе које доспевају у 

наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава који ће им за 

ту намену бити одобрена у тојбуџетскојгодини. . 

 

Члан 3. 

Цене током трајања уговора се могу кориговати споразумно, искључиво изобјективних 

разлога, по истеку рока важења понуде на захтев понуђача ито: 

- уколико на цену утичу фактори услед промене цена регулисаних одлуком 

државних органа ( повећање ПДВ-а, акциза итд...) могуће је извршити промену 

цена на основу аргументованих доказа о потреби променецена; 

- услед текућих промена цена натржишту. 

 
 

У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање 

објективних разлога за промену цена, наручилац може раскинути уговор о јавној набавци. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чл.92 Закона. 

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

одвојено искаже у динарима. 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши на рачун 

 на начин и у року до 45 дана од дана пријемарачуна. 

 

 

 

 
Члан 5 

Роба којије предмет овог уговора испоручују се сукцесивно-свакодневно по 
потреби Наручиоца, а по претходно примљеном требовању од Наручиоца, путем 
телефона, писмено или путем факса, у року од једне године од дана потписивањауговора. 

Члан 6. 

Понуђач се обавезује да испоручује захтевани квалитет робе одговарајућих 

стандарда који је наведен у понуди. 

 
 

Члан 7. 

Понуђач се обавезује да на дан закључења уговора наручиоцу достави бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити, „БЕЗ ПРОТЕСТА“, са роком 

доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и бити евидентирана у регистру меница издате од банке. 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,са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30  

дана дужи од истека рока за коначно извршења посла. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничномовлашћењу-писму. 

Члан 8. 

Евентуалне рекламације од стране наручиоца на квалитет испоручене робе морају 
се доставити понуђачу у року од 3 (три) дана, у писменој форми у виду Записника који 
потписују обе уговорне стране. 
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Члан 9. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид Уговора. 

Уговор се може раскинути писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет) 

дана. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове по овом уговорурешавају 

споразумно, а у случају спора признају надлежност Привредног суда у Нишу. 

 
 

Члан 10. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна са роком важења 

од годину дана.Утрошком средстава Наручиоца у износу уговорене вредности пре истека 

рока од годину дана од дана закључења уговора, овај уговор престаје да важи.. 

 

 
 

Члан 11. 

Овај уговор је сачињен у 4 примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 

два примерка. 

За Наручиоца За Понуђача 
 

 

 
 
 

  Директор Весна Шејат    

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 

јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 

средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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ПАРТИЈА 3: 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. став1.Закона,понуђач  

(навести назив понуђача),достављаукупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде,како следи утабели: 
 

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:  Потпис понуђача 
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ПАРТИЈА 3: 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

У складу са чланом 26.Закона,  

(назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности ЈН број 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 

„Набавка намирница за исхрану деце “,поднео независно,без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум:  Потписпонуђача 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

понуди,наручилац 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. тачка2)Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПАРТИЈА 3 

 
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за 

јавну набавку мале вредности бр.1.1.1./20 обликоване по партијама од 1-4„ Набавка 

намирница за исхрану деце“, на дан закључења Уговора предати потписану и оверену, 

бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10 % 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца која треба да буде са 

клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 30 дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, потврду о регистрацији те менице 

у регистру меница издате од банке и копију картона депонованих потписа. 

 

 

 

Датум:  

ПОНУЂАЧ 

 

(потпис одговорног лица понуђача) 
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ПАРТИЈА 3: 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 

 

 
 

Р. бр. 

  

Јединица 

 

Колич 
Јединич. Јединич

н 

 

Вредност 

 

Вредност са 

Назив добра цена без а цена са 
мере ина без ПДВ-а ПДВ-ом   

ПДВ-а 
 

пдв-ом 

1 
2 3  

4 

 
5 

6=3*4 7=3*5 

 

1. 
Хлеб бели 

500 

(500 грама) 

 

Ко

м 

 

3500 

    

 

2. 

Кроасан  

Ко

м 

 

700 

    

3. Путер кифла Ко

м 

700 
    

4. Смрзнуто 

пециво 

Кг 100 
    

 

 

УКУПНО 
                                                          ____________________________________
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за датепозиције 

• у колони 5. уписати колико износи јединична цена саПДВ-ом 

• у колони 6 уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а (6=3*4) 

• у колони 7 уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-пм (7=3*5) 

ПРОЦЕЊЕНО УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА ПО СТРУКТУРИ У ЦЕНИ БЕЗ ПДВ 

 
РБ ОПИС ПРОЦЕНАТ 

 
 

1. Хлеб и пециво  

3. Остале јавне дажбине (без ПДВ)  

4. Остало 
 

 (навести) 

 

5. Укупно (1+2+3+4+5) 100% 

 

Упутство за попуњавање: 

Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова унети у проценту од 

укупне понуђене цене без ПДВ. 

Датум                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 

                                 ________________                                     ___________________________________________ 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.1/20 обликоване по 

партијама од 1-4 -„ Набавка намирница за исхрану деце “ 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПАРТИЈА 4: МЕСО 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.1/20 обликоване по 

партијама од 1-4 -„ Набавка намирница за исхрану деце “ 

80 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. И 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

  И З Ј А В У 

Понуђач  [навести назив понуђача]у 

поступку Јавне набавке....................................................................... [навести предмет 

јавне набавке] број ...................... [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове 

из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајућирегистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично делопреваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њенојтериторији); 

4) Да има сертификат о поседовању HACCP стандарда, 
 

Место:  

Датум:  

Понуђач: 
 

   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.1/20 обликоване по 

партијама од 1-4 -„ Набавка намирница за исхрану деце “ 

81 

 

 

 

 

 
 

ПАРТИЈА 4 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

  И З Ј А В У 

Понуђач  [навести назив понуђача]у 

поступку Јавне набавке......................................... [навести предмет 

јавне набавке] број ...................... [навести редни број јавне набавкe], је при састављању 

понуде поштовао обавезе којепроизилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

Место:  

Датум:  

Понуђач: 
 

   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПАРТИЈА 4 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу: 

 

 
И З Ј А В У 

 
Подизвођач____________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке........................... [навести предмет јавне набавке] 

број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нијеосуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животнесредине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично делопреваре; 

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). 
 

 

 
Место:   Подизвођач: 

Датум:     
 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача. 
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ПАРТИЈА 4: 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понудабр. од за јавну набавку 

мале вредности ЈН број 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4-„Набавка намирница за 

исхрану деце“ 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање:  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А)САМОСТАЛНО 

Б)СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

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

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ ОПОДИЗВОЂАЧУ 

 

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Јавна набавка мале вредности ЈН број 1.1.1/20 

обликоване по партијама од 1-4 „Набавка намирница за исхрану деце“ 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема рачуна 

Рок испоруке добара Сукцесивно-свакодневно по потреби 

Наручиоца 

Рок важења понуде  

Место извршења услуге FCO купац 

 

 

 

 

 

 

Датум  

 
 

Понуђач 

 

 
  

 

 

 

 

 

Напомена: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 одеди једног понуђача из групе коиј ће попунити, потписати образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за свку партију посебно. 
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ПАРТИЈА 4 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА “ НАБАВКА НАМИРНИЦА 

ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ“ 
 

 Партија 4: Месо  

Закључен између: 
  

Наручиоца ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЛЕПТИРИЋИ“ 

са седиштем у Ражњу, улица Јована Јовановића Змаја бр. 9 

ПИБ:101231069 Матични број: 07328044 

Број рачуна: 840-604661-45 Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:037/841-354 Телефакс:/ 

кога заступа директор Весна Шејат 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 
  

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

 

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

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

 

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

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

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

  

(удаљемтексту ......................), 
 

Основ уговора: 
 

ЈН Број:................................................... 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
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Понуда изабраногпонуђача бр. од............................... 

 

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара - ''Намирница за кухињу'', Партија 

4: Месо. 

 

 
Члан 2. 

Укупна вредност уговорене робе утврђена је у понуди понуђача број 

 од године, која је саставни деоуговора. 

Укупна вредност уговорене робе без пореза на додатну вредност износи 

 (словима: ), односно са ПДВ-омизноси 

 динара (словима ). 

Уговорена   вредност   за  2020.годину  износи динара 

(словима  ) без ПДВ-а, односно 

 динара(словима    ) са ПДВ- 

ом.        Уговорена  вредност   за   део   2021године    износи    динара 

(словима  ) без ПДВ-а,  односно 

 динара(словима ) саПДВ-ом. 

У складу са чланом 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе 

расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора 

који због природе расхода захтевају плаћање у више година обавезе које доспевају у 

наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава који ће им за 

ту намену бити одобрена у тојбуџетскојгодини. . 

 

Члан 3. 

Цене током трајања уговора се могу кориговати споразумно, искључиво изобјективних 

разлога, по истеку рока важења понуде на захтев понуђача ито: 

- уколико на цену утичу фактори услед промене цена регулисаних одлуком 

државних органа ( повећање ПДВ-а, акциза итд...) могуће је извршити промену 

цена на основу аргументованих доказа о потреби променецена; 

- услед текућих промена цена натржишту. 

 
 

У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање 

објективних разлога за промену цена, наручилац може раскинути уговор о јавној набавци. 

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

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

одвојено искаже у динарима. 

 
 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши на рачун 

 на начин и у року до 45 дана од дана пријемарачуна. 

 

               Члан 5. 

Роба којије предмет овог уговора испоручују се сукцесивно-свакодневно по 
потреби Наручиоца, а по претходно примљеном требовању од Наручиоца, путем 
телефона, писмено или путем факса, у року од једне године од дана потписивањауговора. 

Члан 6. 

Понуђач се обавезује да испоручује захтевани квалитет робе одговарајућих 

стандарда који је наведен у понуди. 

Члан 7. 

Понуђач се обавезује да на дан закључења уговора наручиоцу достави бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити, „БЕЗ ПРОТЕСТА“, са роком 

доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и бити евидентирана у регистру меница издате од банке. 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,са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30  

дана дужи од истека рока за коначно извршења посла. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничномовлашћењу-писму. 

 

Члан 8. 

Евентуалне рекламације од стране наручиоца на квалитет испоручене робе морају 
се доставити понуђачу у року од 3 (три) дана, у писменој форми у виду Записника који 
потписују обе уговорне стране. 

 

Члан 9. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид Уговора. 

Уговор се може раскинути писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет) 

дана. 
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Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове по овом уговорурешавају 

споразумно, а у случају спора признају надлежност Привредног суда у Нишу 

 

Члан 10. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна са роком важења 

од годину дана.Утрошком средстава Наручиоца у износу уговорене вредности пре истека 

рока од годину дана од дана закључења уговора, овај уговор престаје да важи.. 

 

 

Члан 11. 

Овај уговор је сачињен у 4 примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 

два примерка. 

 

 

 
За Наручиоца За Понуђача 

 

 

 
 
 

   Директор Весна Шејат     

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 

јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 

средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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ПАРТИЈА 4: 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став1.Закона,понуђач  

(навести назив понуђача),достављаукупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде,како следи утабели: 
 

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:  Потпис понуђача 
 

 



92 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.1/20 обликоване по 

партијама од 1-4 -„ Набавка намирница за исхрану деце “ 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 4: 
 

IХ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

У складу са чланом 26.Закона,  

(назив понуђача) 

даје: 
 

 

ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности ЈН број 1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4 

„Набавка намирница за исхрану  деце“, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованимлицима. 

 

Датум:  Потпис понуђача 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

понуди,наручилац 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. тачка2)Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 



93 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.1/20 обликоване по 

партијама од 1-4 -„ Набавка намирница за исхрану деце “ 

 

 

 

 

 
 

ПАРТИЈА 4 

 

 
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за 

јавну набавку мале вредности бр.1.1.1/20 обликоване по партијама од 1-4„ Набавка 

намирница за исхрану деце“, на дан закључења Уговора предати потписану и оверену, 

бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10 % 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца која треба да буде са 

клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 30 дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, потврду о регистрацији те менице 

у регистру меница издате од банке и копију картона депонованих потписа. 

 

 

 

Датум:  

ПОНУЂАЧ 

 

(потпис одговорног лица понуђача) 
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ПАРТИЈА 4: ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Р. бр. Назив 

добра 

1 

Јединица 

мере 

2 

Количина 

 

3 

Јединич 

цена без 

ПДВ-а 
4 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 
5 

Вредност 

без ПДВ- 

а 
6=3*4 

Вредност 

са ПДВ- 

ом 
7=3*5 

1. Месо 

мешано 
млевено 

Кг 170     

2. Месо без 

костију 

јунеће 

Кг 170     

3. Риба сом 
филети 

Кг 130     

4. Шумка Кг 100     

5. Сардина 

конзерва 
125 гр 

ком 360     

6. Паштета 
150 гр 

ком 350     

7. Пилећи 
батак 

кг 120     

8. Пилеће 
груди 

кг 120     

  
 

УКУПНО 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за датепозиције 

• у колони 5. уписати колико износи јединична цена саПДВ-ом 

• у колони 6 уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а(6=3*4) 

• у колони 7 уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-пм (7=3*5) 

 
ПРОЦЕЊЕНО УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА ПО СТРУКТУРИ У ЦЕНИ БЕЗ ПДВ 

 
РБ ОПИС ПРОЦЕНАТ 

 
 

1. Месо  

3. Остале јавне дажбине (без ПДВ)  

4. Остало 
 

 (навести) 

 

5. Укупно (1+2+3+4+5) 100% 

 

Упутство за попуњавање: 

Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова унети у проценту од 

укупне понуђене цене без ПДВ. 

 

 

   Датум                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

________________                ____________________________________ 
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