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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 

68/15 и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС" број 86/15, Одлуке о 

покретању поступка 257 од 26.02.2019. године и Решења о именовању комисије 258 од 

26.02.2019. припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

за јавну набавку мале вредности - 

 набавка намирница и прехрамбених производа, 

ЈНМВ бр. 5/2019 

 

      Конкурсна документација садржи: 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

Назив наручиоца: Средња школа „ СВЕТИ ТРИФУН“ са домом ученика  

Адреса наручиоца: Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10. 

Интернет страница наручиоца: 
www.svetitrifun.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: pts_s_trifun@mts.rs 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке: набавка намирница и прехрамбених производа  

број  5/2019 

Лице за контакт: 
Име и презиме: Ката  Драгичевић 

Функција: Секретар школе 

Телефон: 037/ 3552-018 

Е-mail адреса: pts_s_trifun@mts.rs 

 

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1.Опис предмета 

набавке:  

А. Детаљан опис предмета набавке: 

Јавна набавка добра – набавка намирница и прехрамбених 

производа - обликована у 10 партија: 

Партија   1. Хлеб и други производи од брашна - 15810000 

Партија   2. Млеко и млечни производи  - 15500000 

Партија   3. Свеже месо (јунеће и свињско) - 15110000 

Партија   4. Месне прерађевине - 15130000 

Партија   5. Свеже живинско месо - 15112000 

Партија   6. Риба и производи од рибе - 15200000 

Партија   7. Остали прехрамбени производи - роба   

                      широке потрошње - 15800000 

Партија   8. Воће и поврће - 15300000 

Партија   9. Јаја - 03142500 

Партија 10. Сокови, минерална вода и кафаСокови,   

                      минерална вода и кафа - 15980000 

 

Локација и место извршења : Средња школа “СВЕТИ 

ТРИФУН” са домом ученика Александровац  

2.Ознака предмета 

набавке:  

15000000 

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 
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III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА 
  

1. Врста добара:  набавка намирница и прехрамбених производа 

2. Техничке карактеристике/спецификација: 

техничке карактеристике/спецификација добара, по партијама, која су предмет ове јавне  

набавке (по партијама).     

3. Квалитет: у складу са захтевима из техничке спецификације.  

Добра која понуђач нуди морају у потпуности одговарати захтевима Наручиоца. 

Сва понуђена добра морају имати декларацију у складу са Правилником о декларисању, 

означавању и рекламирању хране („Службени гласник РС“бр.85/2013) 

Понуђач је дужан да, на захтев Наручиоца, достави односно омогући на увид узорке 

понуђених добара.  

Понуђач је дужан да превоз и пренос намирница врши на начин којим се обезбеђује 

њихова здравствена и хигијенска исправност. 

Понуђач се обавезује да приликом испоруке намирница посебно води рачуна о року 

испоруке и квалитету испручених добара и гарантује наручиоцу да ће исти одговарати 

признатим стандардима за квалитет испорученог добра.  

Субјекти у пословању храном дужни су да обезбеде да су у свим фазама производње, 

прераде и промета хране које су под њиховом контролом, испуњени прописани услови у 

вези са хигијеном хране, у складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник 

РС“, бр. 41/2009), Правилником о условима хигијене хране („Службени гласник РС“, бр. 

73/2010) и другим прописима.  

У циљу следљивости и устаљеног квалитета и исправности улазних материјала чиме се 

обезбеђује квалитет и исправност производа, субјекти који послују са храном морају да 

испуне услове добре произвођачке и добре хигијенске праксе, а додатно (за произвођаче 

и прерађиваче), где је то и обавезно, примењују и HACCP систем.  

4. Количина и опис добара: 

техничке карактеристике/спецификација добара и количина добара, по партијама, која су 

предмет ове јавне  набавке дате су у Образац 3/1 до 3/10 (по партијама).    
 

Понуђач је дужан да испоручи Наручиоцу ону количину намирница коју Наручилац жели 

и дужан је да је тачно измери. Нуђење веће или мање количине од тражене долази у 

обзир само ако за то постоје оправдани разлози и то ако се Наручилац са тим сагласи. 

Ово важи за производе који нису оригинално упаковани. Под тачним мерењем 

подразумева се испорука стварно тражене количине добара изражена у килограмима, 

литрима и њиховим деловима. Материјал (амбалажа) за паковање не урачунава се у 

количину испоручене робе, осим ако није произвођачко паковање, папир или неки сличан 

лаган материјал. Уколико се роба доставља у кутијама, посудама, бурадима и сл., онда се 

код мерења мора одбити тара, односно тежина доставне посуде. 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом 

испоруке. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и 

очигледних грешака испоручених добара, понуђач мора исте отклонити истог дана по 

сачињавању записника о рекламацији.   

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. На поступак јавне набавке 

примењиваће се: 
 

- Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), 

- Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета у општој употреби ( „Сл. 

гласник РС 92/11)  

- Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 

хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. лист 

СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 и 25/12), 
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- Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за 

адитиве и њихове мешавине („Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05) и Правилнику о 

прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.63/13); 

- Правилник о декларисању, рекламирању и означавању хране („Сл. Гласник 85/13, 101/13) 

- Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа („Сл. лист СРЈ“ 52/95... „Сл 

Гласник РС“ 43/13) 

- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде 

и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10), 

- Правилником о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса 

("Службени гласник РС, бр.31/2012 и 43/2013 - др. правилник) 

- Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа („Сл. лист СРЈ“ 52/95... „Сл 

Гласник РС“ 43/13) 

- Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитивне млечне 

производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ", бр. 26/2002 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. 

правилник, 4/2004 - др. правилник и 5/2004 и "Сл. гласник РС", бр. 21/2009 - др. правилник и 

33/2010 - др. правилник) 

- Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура ((„Сл. гласник РС“, бр. 33/2010, 

69/2010 и 43/2013), 

- Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и 

храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене 

количине остатака средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 25/2010 и 28/2011). 
 

Продавац  уз испоруку добара, доставља Наручиоцу важећи атест о здравственој 

безбедности и квалитету односно важећу потврду односно важеће стручно мишљење, на 

основу лабораторијских анализа (сензорна, физичко-хемијска и микробиолошка 

испитивања) од стране овлашћене институције (акредитоване лабораторије), оверен 

печатом и потписом стручног и одговорног лица да је производ здравствено безбедан за 

људску исхрану (у оригиналу или овереној копији). 

Понуђач одговара Наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 

производа. 

6. Рок, наћин и место испоруке: Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, 

а све према динамици и количини коју одреди Наручилац, без обзира да ли је радни или 

нерадни дан.  

Рок испоруке се прецизира од дана пријема требовања представника Наручиоца која се 

упућује у писаној форми, првенствено путем електронске поште. Наручивање добара 

Наручилац ће вршити путем требовања у времену до 15.00 часова,  најкасније 2 дана пре 

испоруке, осим за партије:  
- Партија 1. Хлеб и други производи од брашна,  

- Партија 2. Млеко и млечни производи,  

- Партија 3. Свеже месо (јунеће и свињско),  

- Партија 4. Месне прерађевине  

- Партија 5. Свеже живинско месо, 

- Партија 8. Воће и поврће 

где је неопходна свакодневна наруџбина. 
 

Максимални рок испоруке добара, који је Наручилац спреман да прихвати, је :  

- истог дана од дана достављања захтева за испоруку за партију 1, 2, 3, 5 

- 1 (један) дан од дана достављања захтева за испоруку за партију 4, 8 

- 2 (два) дана од дана достављања захтева за испоруку за партију 6, 7, 9,10, 
 

Испорука не може бити дужа од 3 календарска дана од дана пријема поруџбине од стране 

Наручиоца, и један је од елемената критеријума за оцену економски најповољније понуде.  

У случају да понуђач наведе дужи рок испоруке од три дана, таква понуда ће бити 

одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (нпр: сати, минути, око, оквирно, 

од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. 
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Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач 

дужан да изврши у року не дужем од 2 часа од пријема захтева.  

Лице задужено од стране Наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим 

да ће истовремено упутити и писмено требовање путем е-mаil-а или факса, у којој ће 

нагласити да је у питању хитна испорука.   
 

Испорука свих добара се врши у магацин Наручиоца објекат Дома ученика Средња 

школа “Свети Трифун“ са домом ученика Александровац и том приликом понуђачи су 

обавезни да поштују време испоруке и то: 
 

- Хлеб и други производи од брашна - доставља се до 06.00 часова, свакодневна испорука; 

- Млеко и млечни производи - достављају се до 06.00 часова, свакодневна испорука; 

- Свеже месо (јунеће и свињско) – доставља се до 09,00 часова, свакодневна испорука; 

- Месне прерађевине - достављају се до 09.00 часова, испорука три пута недељно; 

- Свеже живинско месо  – достављају се до 09,00 часова,  свакодневна испорука; 

- Риба и производи од рибе – доставља се до 09,00 часова, испорука два пута недељно; 

- Остали прехрамбени производи широке потрошње - достављају се до 10.00 часова, 

испорука три пута недељно; 

- Воће и поврће - достављају се до 10.00 часова, испорука три пута недељно; 

- Јаја - достављају се до 10.00 часова, испорука два пута недељно; 

- Сокови, минерална вода и кафа - доставља се до 10.00 часова, испорука два пута недељно. 
 

Понуђач је дужан да задовољи критеријум за прихватљивост производа и то: 

- прилаже отпремницу или фактуру и копију требовања уз испоручену робу, 

- примарна амбалажа мора да буде чиста и неоштећена, 

- особа која врши истовар мора да буде у чистој радној одећи, 

- достава у чистим возилима са температурним режимом, 

- температура свежег меса на пријему мора да буде + 4
 о

 C мерено у геометријском центру 

комада  меса, а замрзнути производи без видљивих знакова одмрзавања. 
 

Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом достављања рачуна а који саставља на основу 

документа - отпремнице којом се верификује квантитет и квалитет испоруке, приложи и 

копију требовања чиме ће доказати да је поступио по захтеву Наручиоца, а све везано за рок 

испоруке. 

 

 

IV -  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

достављањем доказа уз понуду, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у 

складу са конкурсном документацијом. Наручилац неће одбити понуду као 

неприхватљиву,  уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако 

понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно 

доступни. 
 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 

набавкама нису у обавези да  достављају доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. 

став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у 

Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре. 
   

Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 
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IV/1 ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

И ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона Јавним набавкама, понуђачи испуњеност обавезних 

услова, доказују достављањем изјаве којом понуђачи под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају наведене услове, осим услова из 

члана 75. став 1. тачка 4. Закона (редни бр. 5 у табели обавезних услова), да понуђач има 

важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако 

је таква дозвола предвиђена посебним прописом, 

Наручилац је дужан да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача  чија је 

понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може  да захтева на увид оригинал или оверену копију свих или 

поједних доказа. Такође, испуњеност доказа може да затражи и од осталих понуђача.  

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

достави доказе за испуњеност услова наведених у изјави, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
 

Ред 

бр. 
УСЛОВИ 

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ 

САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН 

1. 

Услов: 

Да jе регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар. 

ДОКАЗ:  

Попуњен, потписан и оверен 

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / 

ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

У ПОСТУПКУ ЈH - ЧЛ. 75. ЗЈН 

(Образац 4.1 и 4.2) који су саставни део ове 

конкурсне документације. 

 

Понуђач / подизвођач доказују 

достављањем изјаве којом понуђачи под 

пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђују да испуњавају 

наведене услове за учешће у поступку јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 3) и став 2. 

ЗЈН), дефинисане овом конкурсном 

документацијом, 

у оквиру исте изјаве понуђач/подизвођач 

изјављује  да је приликом састављања 

понуде поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да му није изречена 

мера забране обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде. 

  

2. 

Услов: 

Да он и његов законски заступник нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису 

осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

  

3. 

Услов: 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе у складу 

са прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији. 
  

4. 

Услов: 

Понуђач је дужан да при састављању понуде 

изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, , као и да му није изречена мера забране 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде.  (чл. 75. ст. 2. Закона). 

* Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
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Обавезни услови и потребни докази  које понуђачи доказују изјавом (редни број од 

1-4) пре доношења одлуке о додели уговора понуђачи чија је понуда оцењена као 

најповољнија  достављају фотокопију доказа о испуњености услова, или на увид 

оригинал или оверену копију свих или поједних доказа уколико то наручилац захтева. 
 

1. Услов: Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ: 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра  

ФИЗИЧКА ЛИЦА: Копија решења о регистрацији код надлежног органа, односно о упису у одговарајући 

регистар; 
Напомена: 

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

 У случају да понуђач уписан у регистар понуђача, сходно одредбама члана 79. став 4. ЗЈН, понуђач није дужан да 

доставља извод о регистрацији Агенције за привредне регистре јер је овај доказ јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 

 За страно правно лице - докази издати од стране надлежних органа те државе. 
 

2. Услов: Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

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

кривично дело преваре 

Доказ: 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК  

извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). 

- ПРАВНО ЛИЦЕ:  

а) извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

б) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-акојим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване  

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев за издавање 

овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника).Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

- Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита."  
Напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског 

заступника  

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

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

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

подизвођача доставити за сваког од њих)  

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре дана отварања понуда.  
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3. Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Доказ: 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода 
Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације  
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе  

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

подизвођача доставити за сваког од њих)  

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда  
 

4. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ: 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

Попуњен, потписан и оверен Образац 4.1 или 4.2 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О 

ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА, који је саставни део ове конкурсне документације.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе  

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (Образац 4.2)  
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)  

 

5. Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним пропис 

Доказ: 

важећег решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине- Управе за ветерину          ( 

ранији назив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ) да објекат испуњава ветеринарско 

санитарне услове  

или  

извода из регистра одобрених објеката, издатог од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде - Управе за ветерину ( сходно Правилнику о садржини и начину вођења Централног регистра 

објеката у области безбедности хране и хране за животиње Сл.Гл.РС.бр.20/2010 )  

или  

потврде о упису објекта у Централни регистар Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

( ранији назив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ) у који се уписују субјекти који се 

баве производњом и прометом хране и хране за животиње или решење Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине о упису- објекта ако је роба биљног порекла, а све у складу са чл. 15. Закона о безбедности 

хране. 

Напомена: доказ се односи на правно лице и предузетника чија је делатност производња/прерада 

производа животињског порекла и производња и прерада призвода биљног порекла: 

- производи од житарица - хлеб и пецива и остали производи од брашна, 

- клање животиња (папкари, живина, риба), 

- расецање меса - (папкари, живина,риба),  

- прераду-обрада меса (папкари, живина,риба),  

- производњу јаја  

- прераду-обраду и производњу млека, млечних производа и сирева 

Уколико Понуђач нуди производе животињског порекла и биљног/мешовитог порекла који су предмет дужан 

је да наведени доказ достави и за сваког произвођача истих ( осим уколико су предметна добра из увоза) 

Уколико је произвођач предметних добара физичко лице или пољопривредно газдинство као доказ се 

поред доказа под бројем 1) прихвата и потврда о активном статусу или Извод из Регистра или Решење о 

регистрацији у Регистру пољопривредних газдинстава који се води при Министарству финансија-Управа за 

трезор.    (-Наведени доказ се доставља као фотокопија) 
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НАПОМЕНА ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ: 

У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, лице које је уписано у РЕГИСТАР 

ПОНУЂАЧА није дужно приликом подношења понуде односно пријаве да доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1-4 Закона о јавним набавкама већ 

само да наведе интернет страницу на кој ој су тражени подаци јавно доступни. 



IV/2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН СА УПУТСТВОМ ПОТРЕБНИМ 

ДОКАЗИМА ИЗ ЧЛАНА 77. СТАВ 2. ЗЈН 
 

6. Услов: Да располаже неопходним пословним капацитетом:  

- да је у последње три године (2016., 2017. и 2018. г.) понуђач испоручио минимум 1 

(једну) референтне испоруке добра која су предмет јавне набавке за сваку партију коју 

понуђач доставља понуду: 
 

Доказ: 

1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара - стручне референце 

(образац бр. 13.) 

Напомена:  
 У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе 

доставити за те чланове.  
 Обавезан контакт телефон купца да Наручилац може из вршети провере података 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.  

 

7. Услов: Да располаже неопходним техчким капацитетом:  

Да понуђач у моменту подношења понуде поседује – користи једно доставно возило 

потребно за транспорт предметних добара са одговарајућим карактеристикама 

прилагођеним за испоруку одређених врста производа. 

Напомена за ПАРТИЈУ бр. 3 свеже месо неопходно је адекватно возило са хладњачом, 

са температурним режимом, на температури од 0 до +4С. 
 

Доказ: 

- попуњен Образац 8 - Изјава о довољном техничком капацитету, оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача (саставни део конкурсне документације)  

-  Фотокопија саобраћајних дозвола за доставна возила или копија уговора о лизингу ако је возило у 

државини по основу лизинга, или копију уговора о закупу возила.  

- За возило са хладњачом (за партију бр. 3 – Свеже месо) доставити доказ  уверење-атест акредитованог 

тела да је доставно возило хладњача  или доказом из саобраћајне дозволе у којој се јасно види да је возило 

регистровано са расхладниом комором. 

Напомена:  
У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове  доказе 

доставити за те чланове.  
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.  

 

8. Услов: Довољан кадровски капацитет 

Доказ: 

Довољан кадровски капацитет: да пре слања позива има у радном односу минимум два запослена 

(осим директора/власнка) одговорним за извршење уговора. Фотокопију: радне књижице или уговора 

о раду или обрасца М за лица која су запослена. 

попуњен Образац 7 - Изјава о довољном кадровском капацитету, оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача (саставни део конкурсне документације). 

Напомена: 
 Доказ о располагању понуђача довољним кадровским капацитетом доставља сваки понуђач, без обзира на начин 

на који наступа. 
 Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни задати услов о довољном кадровском 

капацитету понуђача. 

 У случају подношења заједничке понуде, задати услов о довољном кадровском капацитету сви чланови групе 
понуђача испуњавају заједно. 
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9. Услов: Да понуђач има обезбеђену контролу квалитета здравствене исправности 

намирница 

Доказ: 

Закључен уговор са надлежном институцијом за контролу испитивање здравствене 

исправности намирница, са последњим 1 (једним) налазом о контроли здравствене исправности 

намирница.  

Налаз не смеју бити старији од 12 месеци од дана објављивања позива за подношења понуда и 

морају се односити на производе из партије за коју се односи понуда.  
 

Напомена: 

 доказ се односи на понуђаче чија је делатност производња/прерада производа животињског 

порекла и производња и прерада призвода биљног порекла. 
 

- производи од житарица, 

- клање животиња (папкари, живина,риба), 

- расецање меса (папкари, живина,риба),  

- прераду-обрада меса (папкари, живина,риба),  

- производњу јаја,  

- прераду-обраду и производњу млека, млечних производа и сирева.  
 

 Приложени докази могу се доставити у неовереним фотокопијама 

 

10. Услов: Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим 

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

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

хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака, у складу са 

чланом 47. Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09) 
 

Доказ: 
 

a) Понуђач је у обавези да достави фотокопију важећег Сертификата НАССР или ISO 

22000 (или новија верзија), издатим од стране сертификационе куће који гласи на име 

понуђача. (произвођача, прерађивача) 

Напомене: 
-Уколико понуђач није истовремено и произвођач или прерађивач добара за партије 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 и 9 понуђач доставља копију важећег HACCP сертификата или ISO 22000 за произвођаче 

или прерађиваче чије производе нуди у понуди. 

-У случају да је наведени сертификат на страном језику, потребно је да достави и превод на 

српски језик, оверен од стране судског тумача. 

 

Сертификат НАССР је обавезан за Партије број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује/у). 

 

б) Уколико је понуђач, субјект у ланцу производње, прераде и промета храном у свом 

пословању врши само процес промета хране, понуђач мора да достави:       
 

Изјавa понуђача (сопствена) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у свом 

пословању врши само процес промета хране и да је у свој процес промета хране донео 

HАССP план са анализом опасности и критичних контролних тачака у свим фазама промета 

хране у сваком објекту у процесу складиштења и промета хране, а све у складу са принципима 

добре произвођачке и хигијенске праксе уз напомену да надлежни инспектори министарства 

пољопривреде врше контролу спровођења система квалитета HАCCP и добре произвођачке 

праксе код субјекта који даје изјаву те да повреда Закона о безбедности хране везано за примену 

система квалитета  и давање лажне изјаве у вези примене система квалитета, добре 

произвођачке праксе и услова хигијене повлачи одговарајуће законске последице. 

(прилог  пример изјаве) 
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 -     уз ову изјаву, понуђач прилаже и други доказ  који јасно и недвосмислено доказује да су 

понуђач придржава принципа добре произвођачке и хигијенске праксе у спровођењу контроле 

система квалитета ( нпр. записник надлежног инспекцијског органа, извештај овлашћене 

консултантске куће,  документација понуђача о примени HACCP стандарда... ) 

 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е уколико је под контролом подизвођача делатност 

производње, прераде и промета хране (осим на нивоу примарне производње). 

У случају подношења заједничке понуде, овај доказ доставља сваки члан из групе понуђача уколико је под 

контролом члана групе делатност производње, прераде и промета хране (осим на нивоу примарне 

производње). 
 

 

Допунске напомене:  
 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 

1. до 10. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.  
 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:  
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је 
то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 

набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености 
услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4).  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр 6)  
 

ГРУПА ПОНУЂАЧА  
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди 

мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца. Услов наведен 

под редним бројем 5. овог обрасца дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Услове наведене 

под редним бројем од 6. до 9. овог обрасца учесници у заједничкој понуди испуњавају на начин 

предвиђен у овом обрасцу.  
 

ПОДИЗВОЂАЧИ  
Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди 

достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4 овог обрасца 

док доказ о испуњености услова под редним бројем 5. за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  
 

ФОРМА ДОКАЗА  
Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу достављати по затевима за за 

сваки услов у оригиналу или копији.  
 

ПРОМЕНЕ  
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин.  
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

V/1 Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда 
 

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве 

понуде, а све Прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума eкономски 

најповољнија понуда 

Наручилац има право да, сходно члану 92.Закона, одбије понуду због неуобичајено 

ниске цене.Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно 

одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима. 
 

Елементи критеријума су:  
 

1) Понуђена цена .................................................................................... 90 пондера 

2) Рок испоруке ...................................................................................... 10 пондера  
 

1) Понуђена цена - Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера 

90.  Цена са вреднује по следећој формули: 
 

   Минимална цена (свих важећих понудa) 

Бб  =   90   x   _____________________________________________________________________________ 

                            Понуђене цена (цена из понуде која се бодује) 

 

 

2) Рок испоруке - Понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке добија 

максималан број пондера 10.  Бодови за рок испоруке израчунаће се на 

следећи начин: 

- испорука робе истог дана до 2 часа по добијању захтева ...........10 бодова 

- испорука робе до 24 часа по добијању захтева ............................ 5 бодова 

- испорука робе преко 24 часа по добијању захтева ...................... 0 бодова 
 

 

V/2 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом бројем пондера: 
 

У колико две или више понуда имају исти број пондера по овим критеријумима, 

одлучујући критеријум биће најниже понуђена цена. 
 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба.Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде 

о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок испоруке и исти гарантни рок. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 

назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима који не присуствују 

овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

Понуда, мора садржати попуњене ,потписане и оверене следеће обрасце: 

 

VI/1 Изјава понуђача за коју/е партију/е подноси понуду (Образац 1) 

VI/2 Образац понуде (Образац 2а, 2б и 2в (2в/1 до 2в/10 зависно од броја партија) ) 

VI/3 Образац структуре цене - Образац 3 (од 3/1 до 3/10 зависно од броја партија) 

VI/4 Изјава понуђача о испуњености обавезних за учешће (Образац 4.1) 

VI/5  Изјава подизвођача о испуњености обавезних за учешће (Образац 4.2) 

VI/6 Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 

VI/7 Образац трошкова припреме  понуде(Образац 6) 

VI/8 Образац о довољном кадровском капацитету (Образац 7) 

VI/9 Образац о о довољном техничком капацитети (Образац 8) 

VI/10  Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења (Образац 9) 

VI/11  Овлашћење преставника понуђача (Образац 10) 

VI/12  Потврда о преузимању конкурсне документације (Образац 11) 

VI/13  Изјава о прихватању услова из конкурсне документације (Образац 12) 

VI/14  Списак испоручених добара – Стручне референца (Образац 13) 

VI/15  Пример Изјаве (сопствена) HАССP плана за осигурање безбедности хране (Прилог 1) 

VI/16  Модел уговора (Образац 14) 

 

 

Поред горе наведених образаца, да би понуда била прихватљива.понуђачи су дужни да 

доставе и следеће Прилоге, односно доказе: 

 

-Све доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН, наведене у упутству како се 

доказује испуњеност услова, а које је саставни део конкурсне документације опису да 

доказивање обавезних услова у истом поглављу IV ове конкурсне документације. 

 

-СПОРАЗУМ групе понуђача, у складу са чланом 81.став 4. ЗЈН, којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.(Доставља се 

у случају заједничке понуде). 
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ОБРАЗАЦ 1  
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА КОЈУ/Е ПАРТИЈУ/Е 

ПОДНОСИ ПОНУДУ 
 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2019 

набавка намирница и прехрамбених производа, за 2019. год. 

(предмет јавне набавке обликован у десет партија)  

 

Понуђач: _________________________ 

Понуда број:  _____________________ 

 

 

Подносим понуду за: 

 

А. Целокупну јавну набавку 

Б.  За партију/е 

(заокружити под А или под Б) 

 

Број партије Назив партије 

Партија    1 Хлеб и други производи од брашна 

Партија    2 Млеко и млечни производи 

Партија    3 Свеже месо (јунеће и свињско) 

Партија    4 Месне прерађевине 

Партија    5 Свеже живинско месо 

Партија    6 Риба и производи од рибе 

Партија    7 Остали прехрамбени производи - роба широке потрошње 

Партија    8 Воће и поврће 

Партија    9 Јаја 

Партија   10 Сокови, минерална вода и кафа 

 

  Заокружити број партије/а за коју се подноси понуда. 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 

 Образац попунити, потписати и оверити у свему у складу са Упутством. У случају подношења заједничке 

понуде, попуњен Образац 1 оверавају и потписују сви чланови групе понуђача, подносилаца заједничке понуде. 
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ОБРАЗАЦ 2а 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ/Е  БР. 

_______________________________________________________________ 
( уписати број партије-а за које се подноси понуда) 

 

Број ___________ од _____._____. 2019. год. 

(обавезно уписати број и датум понуде) 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена:  
заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ 2б 
 

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: 
 

 

Напомене: 

-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. 

- Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, 

односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности 

које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. 

 

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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ОБРАЗАЦ 2в/1 
 
 

5/1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ПАРТИЈА БР. 1. - ХЛЕБ  И ДРУГИ 

ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитативне анализе односно сертификате о испуњавању 

законом прописаних  стандарда. 

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством, у адекватној амбалажи са пратећом 

декларацијом.  

o Производи морају бити свежи. 

o Испорука најкасније до 06,00 часова. 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 2в/2 
 
 

5/2 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПАРТИЈА БР. 2.  - МЛЕКО И МЕЧНИ 

ПРОИЗВОДИ 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитативне анализе односно сертификате о испуњавању 

законом прописаних  стандарда. 

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством у адекватној амбалажи са пратећом 

декларацијом.  

o Испорука најкасније до 06:00 часова. 

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 2в/3 
 
 

5/3 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПАРТИЈА БР. 3.  - СВЕЖЕ МЕСО (ЈУНЕЋЕ 

И СВИЊСКО) 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитативне анализе односно сертификате о испуњавању 

законом прописаних  стандарда. 

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством (хладњачом) у адекватној амбалажи 

(пвц кесе или упаковано са термоскупљајућом фолијом) са пратећом декларацијом. 

o Највиша температура током превоза је -1 до +4° C.  

o Испорука најкасније до 9:00 часова. 

o За производе од меса не може се користити замрзнуто, већ искључиво свеже охлађено 

месо.  

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 
 
 
 
 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 21 од 64 

 

ОБРАЗАЦ 2в/4 
 
 

5/4 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПАРТИЈА БР. 4.  - МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитативне анализе односно сертификате о испуњавању 

законом прописаних  стандарда. 

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством у адекватној амбалажи. 

o Прерађевине на дан пријема не смеју имати  истек рока употребе краћи од 30 дана. 

o Испорука најкасније до 9:00 часова. 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 22 од 64 

 

ОБРАЗАЦ 2в/5 
 
 

5/5 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПАРТИЈА БР. 5.  - ЖИВИНСКО МЕСО 

СВЕЖЕ 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитативне анализе односно сертификате о испуњавању 

законом прописаних  стандарда. 

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством (хладњачом) у адекватној амбалажи 

(пвц кесе или упаковано са термоскупљајућом фолијом) са пратећом декларацијом. 

o Испорука најкасније до 9:00 часова. 

o За производе од меса не може се користити замрзнуто, већ искључиво свеже охлађено 

месо.  

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 23 од 64 

 

ОБРАЗАЦ 2в/6 
 
 

5/6 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПАРТИЈА БР. 6.  - РИБА И ПРОИЗВОДИ 

ОД РИБЕ 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца. 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитавне анализе односно сертификате о испуњавању 

законом прописаних  стандарда.  

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством, у адекватној амбалажи са пратећом 

декларацијом и на прописаној температури превоза, која је саставни део декларације 

сваког производа. 

o Производи на дан пријема не смеју имати  истек рока употребе краћи од 30 дана. 

o Koд испоруке датум замрзавања не сме да прелази 12 месеци. 

o Испорука најкасније до 9:00 часова. 

o Производи по квалитету морају да одговарају Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за рибе, ракове.......... („Сл. лист СРЈ“ бр.6/2003 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/2003 – др. 

правилник и 4/2004 др. правилник) 

 

ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

- Смрзнути производ без присутне веће количине леда, са свим обележјима свеже рибе након 

одмрзавања. 

- I класа 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 24 од 64 

 

ОБРАЗАЦ 2в/7 
 
 

5/7 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПАРТИЈА БР. 7.  - ОСТАЛИ 

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца. 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитавне анализе односно сертификате о испуњавању 

законом прописаних  стандарда.  

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством, у адекватној амбалажи са пратећом 

декларацијом и на прописаној температури превоза, која је саставни део декларације 

сваког производа. 

o Производи на дан пријема не смеју имати  истек рока употребе краћи од 60 дана. 

o Koд испоруке замрснутих производа датум замрзавања не сме да прелази 12 месеци. 

o Испорука најкасније до 10:00 часова. 

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 25 од 64 

 

ОБРАЗАЦ 2в/8 

 
 

5/8 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПАРТИЈА БР. 8.  - ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитавне анализе, као и уверење о хемијско-

токсиколошким третманима. 

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством у адекватној амбалажи са пратећом 

декларацијом. Највиша температура током превоза од 0 до +20° C.  

o Испорука најкасније до 10:00 часова. 

 

ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

Воће мора бити: 

- I класе 

- зрело и свеже 

- не сме бити запрљано, овлажено и натруло 

- не сме садржати остатке средстава за заштиту биља у количинама већим од дозвољених 

- не сме имати страни мирис и укус, и не сме да садржи стране примесе 

- без напуклина, оштећења и убоја проузрокованих биљним болестима и штеточинама 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 26 од 64 

 

ОБРАЗАЦ 2в/9 
 
 

5/9 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПАРТИЈА БР. 9.  - ЈАЈА 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитативне анализе односно сертификате о испуњавању 

законом прописаних  стандарда. 

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством у адекватној амбалажи са пратећом 

декларацијом и на прописаној температури превоза, која је саставни део декларације 

сваког производа.  

o Испорука најкасније до 10:00 часова. 

o Јаја по квалитету морају да одговарају Правилнику о квалитету јаја и производа од јаја 

„Сл. лист СФРЈ“ бр. 55/89 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/2003 – др. правилник и 4/2004 – др. 

правилник. 

 

ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

- Љуска јајета треба да је чврста, чиста, неоштећена и непрана. 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 27 од 64 

 

ОБРАЗАЦ 2в/10 
 
 

5/10 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПАРТИЈА БР. 10.  - СОКОВИ И 

МИНЕРАЛНА ВОДА 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана 

по пријему фактуре) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Период од закључења уговора у којем се цена 

неће мењати (не краћи од 60 дана ни дужи од 

180 дана) 

 

Рок испоруке 

(у часовима или данима, не дуже од 3 дана) 

 

 

НАПОМЕНА: 

o Ради се о просечним годишњим потребама наручиоца. 

o На захтев наручиоца обавезно приложити потврду - доказ о здравственој исправности  и 

квалитету робе, квалитативне и квантитавне анализе односно сертификате о испуњавању 

законом прописаних  стандарда.  

o Допрема се врши одговарајућим превозним средством, у адекватној амбалажи са пратећом 

декларацијом и на прописаној температури превоза, која је саставни део декларације 

сваког производа. 

o Производи на дан пријема не смеју имати  истек рока употребе краћи од 60 дана. 

o Испорука најкасније до 10:00 часова. 

 

 

Датум                    Понуђач 

             М. П. 

_____________________________   ________________________________ 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 
 
 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 28 од 64 

ОБРАЗАЦ  3/1 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

ПАРТИЈА БР. 1.  - ХЛЕБ  И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА 
 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. Хлеб бели 500гр.  ком. 6500     

2. Лепиња 150 гр.  ком. 500     

3. Кроасан са кремом 100гр (лиснато тесто)  ком. 2800     

4. Кроасан са џемом 100гр (лиснато тесто  ком. 2800     

5. Бурек са сиром (смрзнут)  кг. 300     

6. Бурек са месом (смрзнут)  кг. 120     

7. Савијаче са сиром 200гр.  ком. 600     

8. Савијаче са шунком и качкаваљом 200гр.  ком. 600     

 

                                                            УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а :   ________________ 

                                                                

                                                                      УКУПАН ИЗНОС  СА ПДВ-ОМ: ________________ 
 

Услови плаћања:_______________ 
 

Рок испоруке:   ________________ 
 

НАПОМЕНА: Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде. 
 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П  



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 29 од 64 

ОБРАЗАЦ  3/2 
 

ПАРТИЈА БР. 2.  - МЛЕКО И МЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. 

Јогурт  180 гр. (бели производи 

карактеристичне густо-течне, хомогене 

конзистенције, угодног киселкастог укуса, са 

2,8% млечне масти 

 ком. 5500     

3. 
Mлеко кравље стерилисано дуготрајно 

тетрапак 1/1 лит. са 2,8% млечне масти 
 лит. 850     

4. 

Сир тврди бели - 25% млечне масти, укус 

благо кисео и слан. Текстура чврста, глатка, 

кремаста, боја снежно бела у унутрашњости и 

на површини. (ОБАВЕЗНА ДЕКЛАРАЦИЈА) 

 кг. 150     

5. 
Кајмак домаћи (миним. 80% млечне 

масти) од крављег млека са декларацијом 
 кг. 20     

6. 

Павлака пак. 0.7лит. - са више од 20% 

масти, густе, хомогене (мазиве) структуре, 

угодног укуса и специфичне ароме. 

 ком. 20     

7. 
Крављи качкаваљ – полумасни  45,0% 

млечне масти. (ОБАВЕЗНА ДЕКЛАРАЦИЈА) 
 кг. 150     

 

                                                          УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: ________________________ 
 

                                                          УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:_______________________ 

Услови плаћања:__________________ 

Рок испоруке:____________________ 

НАПОМЕНА: Понуђачи су обавезни да наведу  име произвођача чији производ нуде. 
 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 30 од 64 

ОБРАЗАЦ  3/3 
 

ПАРТИЈА БР. 3.  - СВЕЖЕ МЕСО (ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО) 
 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. Јунеће месо без коске-бут  кг. 300     

2.  Јунеће млевено месо-плећка  кг. 400     

3. Свињско месо без коске-бут  кг. 550     

4. Роштиљско млевено месо  кг. 350     

5. Свињска кременадла  кг. 350     
 

                                                                        УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:__________________ 
 

                                                                        УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:________________ 
 

Услови плаћања:_____________________ 

Рок испоруке:_______________________ 

НАПОМЕНА: Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде. 

ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

Свињско месо - месо ружичасте до светлоцрвене боје, очишћено од тетива и већих наслага масног ткива, већих крвних судова и лимфних 

чворова, без смрвљених костију. По конзистенцији мора да буде чврсто, суве површине и еластично. 

Свињско млевено и јунеће млевено месо - месо без додавања везивног или масног ткива, изнутрица, на неки начин прерађеног меса и 

воде. Мишићно ткиво, без масноће, светло ружичасте до црвене боје. 

Јунећи месо без кости - месо I категорије, мишићно ткиво је црвене до тамноцрвене боје, прошарано масним ткивом тако да на пресеку има 

мрамораст изглед. 

Свињски бут без кости и јунећи бут без кости - по захтеву Наручиоца испорука у комаду, у облику коцке или у облику шницле од 120г. 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 31 од 64 

ОБРАЗАЦ  3/4 
 

ПАРТИЈА БР. 4.  - МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 
 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. Виршла у вакумском паковању  кг. 180     

2. Крањска кобасица у вакумском паковању  кг. 160     

3. Роштиљска кобасица у вакумском паковању  кг. 100     

4. Шунка (у цреву)  кг. 280     

5. Димљени свињски врат  кг. 120     

6. Сланина у вакумском паковању  кг. 120     

7. Димљена сува ребра  кг. 120     

8. Јетрена паштета 50 гр  ком. 1600     

9. Месни нарезак 150гр  ком. 350     

10. Чајна кобасица  кг. 80     
 

                                                                     УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:  __________________ 
 

                                                                     УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________ 

Услови плаћања:__________________ 

Рок испоруке:____________________ 
 

ТЕХНИЧЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде. 
Сланина - без ребара и костију. Да буду у правилним комадима, са чистом и сувом површином. Масно ткиво мора бити на пресеку бело, а меснати 
део црвенкаст. Ткиво мора бити чврсто и гипко, али не и жилаво, мирис и укус специфичан за врсту и тип сланине. Не сме бити мириса на 
ужеглост, ни страних мириса. 
виршле - обарене кобасице које се одликују специфичном бојом спољашње површине, без оштећења, већих набора и деформација. Надев је 
ружичасте боје, једре и сочне структуре, која под притиском не испушта воду. 
Шунка, кобасица роштиљ - полутрајне кобасице морају имати лепу црвену боју, не сме бити непросаламурених делова. 
Кобасица крањска-пресек трајне кобасице мора имати изглед мозаика од црвених комадића меса и беличастог масног ткива. 
 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П  



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 32 од 64 

ОБРАЗАЦ  3/5 

 

 

 

ПАРТИЈА БР. 5.  - ЖИВИНСКО МЕСО СВЕЖЕ 
 

 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. Пилећи батак-карабатак  кг. 550     

 

 

                                                                   УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:_________________ 
 

                                                                   УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:_________________ 

 

Услови плаћања: ____________________ 
 

Рок испоруке: ______________________ 

 

НАПОМЕНА: 

o су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде 

o За производе од меса не може се користити замрзнуто, већ искључиво свеже охлађено месо.  
 

ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

o Боја батака мора да буде бела до бледо жута. 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 33 од 64 

ОБРАЗАЦ  3/6 

 
 

ПАРТИЈА БР. 6.  - РИБА И ПРОИЗВОДИ ОД РИБЕ 
 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. Ослић бели у комаду  кг. 150     

2. Филет сома  кг. 150     

3. Рибља пљескавица  кг. 50     

4. Tуњевина комадићи у уљу 160г лименка   ком. 150     

5. Сардина у уљу 125г лименка   ком. 400     

 
 

                                                            УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:_____________________ 

 

                                                            УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:_____________________ 
 

Услови плаћања:___________________ 

 

Рок испоруке:_____________________ 

 

НАПОМЕНА: Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде: 
 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 34 од 64 

ОБРАЗАЦ  3/7 
 

ПАРТИЈА БР. 7.  - ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. Брашно тип 400 пак 1кг.  кг. 350     

2. Шећер ситан  пак 1кг.  кг. 350     

3. Маст свињска пак 1кг  кг. 50     

4. Јестиво сунцокретово уље пак. 1лит.  лит. 650     

5. Пиринач пак. 1кг.  кг. 150     

6. Грашак замрзнут   кг. 150     

7. Боранија замрзнута   кг. 120     

8. Коре за питу пак. 500гр.  кг. 100     

9. Со јодирана пак. 1кг  кг. 120     

10. Додатак јелима пак. 1кг  кг. 80     

11. Мешавина млечног и какао крема пак. 90гр  ком. 1500     

12. Мешана мармелада  кг. 120     

13. Маслац 20гр  ком. 600     

14. Топљени млечни сир (Зденка)  пак. 140гр.  ком. 220     

15. Шпагете 500 гр  ком. 120     

16. Фида 400 гр  ком. 70     

17. Макароне са јајима 400 гр.  ком. 250     

18. Кромпир пире у праху (у џаку)  кг. 20     

19. Блок табла млечна и какао чоколадица 40г  ком. 1400     

20. Колач-тортина 30гр (7 days или адекватни)  ком. 1500     

21. Кечап благи 1 лит.  ком. 140     

22. Пасирани парадајз 1лит.  ком. 90     

23. Царска мешавина 450гр. (замрзнута)  ком. 160     



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 35 од 64 

24. Мешано поврће за ђувеч 450гр. (замрзнуто)  ком. 55     

25. Поврће за чорбу 450гр. (замрзнуто)  ком. 75     

26. Презле 200гр.  ком. 350     

27. Пудинг (ванила-чокол.-воћни) 40гр.  ком. 400     

28. Печурке шампињони паковање 400гр.  ком. 250     

29. Маргарин стоне 250гр.  ком. 70     

30. Црвена слатка млевена зачинска паприка 200гр.  ком. 50     

31. Обланде за торте и колаче 200гр.  ком. 40     

32. Кекс млевени “Златни пек или одговарајући 300гр  ком. 55     

33. Сирће алкохолно 1лит.  ком. 50     

34. Биљни чај филтер кесице 20/1 - 30гр.  ком. 80     

35. Воћни чај филтер кесице 20/1 - 50гр.  ком. 80     

36. Гриз пшенични 400гр.  ком. 100     

37. Суви квасац 500гр.  ком. 10     

38. Мед 25 гр.  ком. 700     

39. Лимонтус 10 гр.  ком. 1500     

40. Екстрат - природна арома лимуна 15мл.  ком. 500     

41. Палента-инстант 500гр.  ком. 100     

42. Крем „ТАКОВО Еурокрем“ или одговарајући 1кг.  ком. 35     

43. Млевени кекс "Плазма" или одговарајући 300 гр.  ком. 30     
 

                                                                УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:  ____________________ 
 

                                                                УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: ____________________ 

Услови плаћања:____________________ 

Рок испоруке:   _____________________ 

НАПОМЕНА: Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде. 
 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П  
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Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 36 од 64 

ОБРАЗАЦ  3/8 

 

ПАРТИЈА БР. 8.  - ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 
 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. Јабука  кг. 750     

2. Поморанџе  кг. 600     

3. Банана  кг. 700     

4. Кромпир  кг. 3800     

5. Пасуљ бели  кг. 200     

6. Црни лук  кг. 250     

7. Шаргарепа  кг. 200     

8. Купус  кг. 1400     

9. Парадајз  кг. 240     

10. Цвекла конзервирана  кг. 60     

11. Паприка филе конзервирана  кг. 140     

12. Корнишони конзервирани  кг. 100     

13. Компот конзервиран пак. 4200гр  ком 50     

14. Краставци свежи  кг. 250     

15. Паприка свежа  кг. 260     

16. Корнишони свежи  кг. 220     
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17. Зелена салата свежа  веза 150     

18. Мандарине  кг. 150     

19. Бресква  кг. 80     

20. Нектарине  кг. 80     

21. Бели лук  кг. 10     

22. Тиквице  кг. 100     

23. Лимун  кг. 270     

 

 

                                                            УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:_____________________ 
 

                                                            УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:_____________________ 
 

 

Услови плаћања: __________________ 
 

Рок ипоруке:  ____________________ 

 

 

НАПОМЕНА:Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде. 

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
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ОБРАЗАЦ  3/9 

 

 

ПАРТИЈА БР. 9.  - ЈАЈА 

 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. Јаја А класе  ком. 5500     

 

 

                                                                 УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:___________________ 

                        

                                                                 УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:___________________ 

 

Услови плаћања:____________________ 

 

Рок испоруке: _____________________ 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде. 

 

ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

- Љуска јајета треба да је чврста, чиста, неоштећена и непрана. 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
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ОБРАЗАЦ  3/10 

 
 

ПАРТИЈА БР. 10.  - СОКОВИ И МИНЕРАЛНА ВОДА 
 

Ред. 

број 
Назив Произвођач 

Јед. 

мере 
Колич. 

Цена по 

једин. мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

Цена по 

једин. мере 

са ПДВ-ом 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1. Бистри воћни сок  1лит  ком. 50     

2. Воћни сок густи 1лит.  ком. 50     

3. Воћни сок јабука 0,2 лит  ком. 1500     

4. Воћни сок поморанџа 0,2 лит  ком. 1500     

5. Минерална вода 1лит.  ком. 200     

6. Воћни сируп 1 лит.  ком. 80     

 
                                                            УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:_______________________ 

 

                                                            УКУПАН ИЗНОС СА  ПДВ-ом:______________________ 

Услови плаћања:_____________________ 

 

Рок испоруке:_______________________ 

 

НАПОМЕНА: Понуђачи су  обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде. 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
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ОБРАЗАЦ 4.1 
 

У складу са чл. 77. став 4. ЗЈН (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним 

конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. 5/2019 од 26.02.2019. године,  д а ј е   с е 
 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

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 бр. 5/2019 - набавка намирница и прехрамбених производа, испуњава 

услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то да је: 
 

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

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

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

члан организоване криминалне групе, 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) ЗЈН); 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове у погледу тражених 

техничких карактеристика  у складу са захтевима за производе из техничке 

спецификације добара 
 

 да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, за доказивање o 

испуњености обавезних услова обавезно достави фотокопију свих предметних 

доказа, а уколико то наручилац захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писменог захтева наручиоца, достави на увид оригинал или оверену 

копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и 

додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова. 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 

понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ 4.2 
 

У складу са чл. 77. став 4. ЗЈН (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним 

конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. 5/2019 од 26.02.2019. године,  д а ј е   с е 
 

И З Ј А В А ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу:   

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке бр.. 5/2019 - набавка намирница и прехрамбених производа, 

испуњава услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то да је : 
 

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

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

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

као члан организоване криминалне групе, 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) ЗЈН); 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну 

набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 
 да предметна добра која подизвођач нуди испуњавају услове у погледу тражених 

техничких карактеристика  у складу са захтевима за производе из техничке 

спецификације добара 

 

 да ће подизвођач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, за доказивање 

o испуњености обавезних услова обавезно достави фотокопију свих предметних 

доказа, а уколико то наручилац захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писменог захтева наручиоца, достави на увид оригинал или оверену 

копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и 

додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова. 
 

ДАТУМ  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ 5 

 

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 бр.  5/2019 - набавка намирница и прехрамбених производа 

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

 
 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

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

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

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

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 6 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

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

следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА 
ИЗНОС ТРОШКА  

У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
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ОБРАЗАЦ  7 
 

 

 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ да за учешће у поступку за јавну набавку мале вредности набавка 

добара бр. 5/2019 – набавка намирница и прехрамбених производа, обликовану по 

партијама, за 2019. годину, располажем довољним кадровским капацитетом, од 

минимум 2 (два) запослена лица (осим директора-власника), одговорним за 

извршење уговора. 

 

 
 

Уз Образац 7, за свако наведено лице, доставити доказ о радном ангажовању: 

- фотокопију: радне књижице или уговора о раду или обрасца М за лица која су 

запослена на неодређено или одређено време, односно фотокопију: уговора о 

привременим и повременим пословима или уговора о делу или обрасца М и сл. 

за лица која су ангажована ван радног односа.   

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 

* У случају подношења заједничке понуде, овај услов заједно испуњавају сви чланови групе понуђача.  

** У случају подношења понуде са подизвођачем/има услов везан за довољан кадровски капацитет испуњава     

     сам понуђач.  

*** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава носилац посла. 

 

 

 

 
 

Ред. 

бр. 

Име и презиме 

радно ангажованог лица 

 

Послови на којима је ангажован 

 

1.   

2.   
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ОБРАЗАЦ  8 

  

 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ да за учешће у поступку за јавну набавку мале вредности добара бр. 

5/2019 – набавка намирница и прехрамбених производа, обликовану по партијама, за 2019. 

годину,, располажем довољним техничким капацитетом: минимум једним одговарајућим 

доставним возилом. 

 

 

  

Напомена:  

Уз Образац 8 понуђач је дужан да достави: 

- Копију важеће саобраћајне дозволе за доставно возило наведено у овом обрасцу, а 

у случају да у саобраћајној дозволи понуђач није наведен као власник истог, 

потребно је доставити и доказ о правном основу коришћења доставног возила (нпр. 

уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу и сл. за наведено 

доставно возило), 

 

 

 

  

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 

 

 
* У случају подношења заједничке понуде, овај услов заједно испуњавају сви чланови групе понуђача.  

** У случају подношења понуде са подизвођачем/има услов везан за довољан технички капацитет испуњава 

сам понуђач.  

*** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава носилац посла. 
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ОБРАЗАЦ  9 

 

 

 

И З Ј А В А 
 

ПОНУЂАЧА  О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у случају да ми 

буде додељен уговор за јавну набавку бр. 5/2019 – набавка намирница и прехрамбених 

производа, да ћу: 

- у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла предати Наручиоцу бланко соло меницу регистровану, да се меница 

може попунити на износ од  10% од динарске вредности уговора са ПДВ-ом, за добро и 

квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 30 дана дужим од рока 

извршења уговорне обавезе (за сваки уговор/партију посебно). 

 

Меница мора бити регистрована, уредно прописно потписану и оверену од стране лица 

овлашћеног за заступање Добаваљача, са печатом Добаваљача уз коју се доставља копију 

депо картона, једнократно менично овлашћење, насловљеним на Средња школа “Свети 

Трифун“ са домом ученика, са клаузулом „без протеста“,које морају бити безусловне и 

плативе на први позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу рачуна Добављача. 
   
 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

  

 

 

* У  случају да понуђач подноси понуду за више партија образац фотокопирати у потребном броју примерака. 

  ** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који 

  је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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ОБРАЗАЦ  10 
 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

број ______  од ___. ___. 2019. године 

 

 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _________________________________ ул. _______________________________ 

 

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  

 

испред понуђача: ______________________________из ______________________,  

 

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда  

 

за јавну набавку мале вредности бр 5/2019 - набавка намирница и прехрамбених 

производа и предузима све радње прописане  

 

Законом о јавним набавкама. 

 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности 

и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 

 
Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 

понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у 

склопу запечаћене понуде. 
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ОБРАЗАЦ  11 

 

 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

За јавну набавку мале вредности бр. _____ . 

 

 

Потврђујем да сам у име понуђача __________________________________ 

са седиштем у ____________________, ул. ______________________бр. ___. 

Матични број: ___________________ПИБ: ____________________________ 

Контакт особа: _____________________________ 

Контакт телефон:  ______________ факс: __________ 

преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр. 5/2019 - 

набавка намирница и прехрамбених производа 

 

 

ДАТУМ:   ___________________________ 

Овлашћено лице: ___________________________ 

ПОТПИС:   ___________________________    

 

М.П. 

 
 

Напомена: Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације 

и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. 

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању 

конкурсне документације. 

 

ВАЖНО: 

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које 

има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели 

конкурсну документацију.   

У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације 

понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу: Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10. , или 

печатирану и скенирану на e-mail: pts_s_trifun@mts.rs Наручилац не преузима никакву 

одговорност везано за члан 63 Закона о јавним набавкама. 

 

 
 

 

mailto:pts_s_trifun@mts.rs
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ОБРАЗАЦ  12 
 

 

И З Ј А В А  О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Понуђач ______________________________________ из ___________________ 

ул. _______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у  

потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне 

набавке мале вредности бр. 5/2019 - набавка намирница и прехрамбених производа. 

  

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде 

прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од 

тражених услова. 

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:   

 За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само 

понуђач. 

 За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла 

- овлашћени члан групе понуђача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 50 од 64 

 

ОБРАЗАЦ  13 

 

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА  

– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - 
 

 

Ред. 

бр. 

Референтни 

наручилац (купац) 

Лице за контакт и 

број телефона 

Датум закључења 

уговора 

Вредност 

испоручених 

добара без ПДВ-а 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

Укупна вредност 

Пружених услуга 

без ПДВ-а 

 

 

 

ДАТУМ  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

                       
 

НАПОМЕНА:  
У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора 
образац фотокопирати.                                           
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ПРИЛОГ  1 
 

ПРИМЕР ИЗЈАВЕ (на свом меморандуму) 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу:  

  

И З Ј А В У 

 
да понуђач_______________________________________________ (навести назив понуђача) у 

свом пословању врши само процес промета хране и да за јавне набавке - набавка 

намирница и прехрамбених производа број набавке 5/2019 испуњава све захтеване додатне 

условима за безбедности хране, који се односе за понуђаче који у свом пословању врши само 

процес промета хране и то да је понуђач:  
 

у  процесу промета хране донео HАССP план са анализом опасности и критичних 

контролних тачака у свим фазама промета хране у сваком објекту у процесу складиштења 

и промета хране, а све у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе, 

да надлежни инспектори министарства пољопривреде врше контролу спровођења система 

квалитета HАCCP и добре произвођачке праксе те да повреда Закона о безбедности хране 

везано за примену система квалитета  и давање лажне изјаве у вези примене система 

квалитета, добре произвођачке праксе и услова хигијене повлачи одговарајуће законске 

последице. 

 

-     уз ову изјаву, понуђач прилаже и други доказ  који јасно и недвосмислено доказује да су 

понуђач придржава принципа добре произвођачке и хигијенске праксе у спровођењу 

контроле система квалитета ( нпр. записник надлежног инспекцијског органа, извештај 

овлашћене консултантске куће,  документација понуђача о примени HACCP стандарда... ) 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2019. године М. П 
 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: 

Изјаву достављају понуђачи  (на свом меморадуму) који у свом пословању врши само процес 

промета хране. 

Изјава мори бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача. 

Изјаву попуњавају понуђачи који наступају самостално, као подизвођачи, или чланови групе 

понуђача који наступају заједно. 
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ОБРАЗАЦ  14 

VII  МОДЕЛ  У Г О В О РА 

за набавка намирница и прехрамбених производа 

 (партија бр. _____ - назив партије __________________________________ 
 

ЗАКЉУЧЕН  ИЗМЕЂУ: 
 

1. Наручиоца: Средња школа „ Свети Трифун“ са домом ученика Александровац, 

Адреса: ул. Крушевачка бр. 8-10, 37230 Александровац 

Матични број: 07154178;  ПИБ: 100387363, 

Број рачуна: 840-697660-20, Назив банке: Управа за трезор 

Телефон: 037 / 3 751 117;  коју заступа директор директор Бранко Рајћић 

(у даљем тексту: Наручилац),с једне стране 
 

и 
       

2. ________________________________________________ (назив понуђача),  

Адреса:_______________________________, матични број: ______________,  

шифра делатности: _____________,  ПИБ: _______________,  

текући рачун: __________________, назив банке ______________________, 

телефон: ___________________, које заступа директор _________________,  

(у даљем тексту: Добављач), с друге стране 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 

цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи Понуђачи из 

групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу)     
 

 

ОСНОВ УГОВОРА:  
 

Јавна набавка број: 5/2019 од 26.02.2019. године. 

Број и датум одлуке о додели уговора: бр. ___ од ___. ___. 2019. године (попуњава Наручилац) 

Понуда изабраног добављача бр. . ________ од ___. ___.2019. године (попуњава Добављач) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац на основу члана 52. став 1. и члана 32. Закона о јавним набавкама 

„Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15 и Позива за подношење понуда бр. 260 од 

26.02.2019. године, објављеног на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних 

набавки дана 26.02.2019. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности за 

набавку добара број 5/2019- набавка намирница и прехрамбених производа 

- да је Добављач __________________________________, доставио понуду за партију бр. ____ 

- ________________________________________ (уписати број и назив партије), бр. _____ од 

___.___. 2019. године (заведено код Добављача) и бр. ________ од ___. ___.2019. године 
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(заведено код Наручилаца), која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора, 

(попуњава Добављач / Наручилац) 

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 

конкурсне документације које се налазе у прилогу и саставни су део овог Уговора,  

- да је Наручилац у складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама на основу понуде 

Добаваљача и Одлуке о додели уговора бр. _____ од ___.___. 2019. године изабрао 

Добаваљача за набавку добара наведену у алинеји 2 овог члана. 
 

Члан 2. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора набавка намирница и 

прехрамбених производа, партија _________________________________________________ 

(уписати назив партије - у даљем тексту: добра) за потребе исхране ученика у Дому ученика 

Средње школе  “Свети  Трифун“ са домом ученика“, а у свему према спецификацији 

конкурсне документације и усвојене понуде Добаваљача бр. ________ од ___. ___.2019. 

године, која је саставни део овог Уговора.  (попуњава Добаваљач) 
 

У складу са Понудом, Добављач ће реализацију уговора делимично поверити _____________ 

________________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, уколико је Добављач у Понуди 

наступио са подизвођачем).  (попуњава Добаваљач) 
 

УГОВОРЕНА ЦЕНА: 

Члан 3. 

Укупна вредност добара из члана 1. уговора утврђена је према јединичним ценама из 

усвојене понуде Добављача бр. ________ од ___. ___.2019. године без урачунатог ПДВ-а 

износи _______________ динара, односно са урачунатим ПДВ-ом износи _________________ 

динара (и словима: ______________________________________________________________) 

У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови и превоза и испоруке у магацински 

простор Наручиоца. 

Наручилац није у обавези да реализује целокупне уговорене количине већ ће се исте 

реализовати у складу са стварном потрошњом наручиоца за уговорени период, а највише до 

укупне уговорене вредности из чл. 3. ст. 1. овог уговора. 
 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Плаћање преузетих предметних добара наручилац врши на основу испостављених фактура 

Добављача, у року ____  ( ___________ ) дана од дана испостављених фактура, стим што 

плаћање не може бити краћи од 10 дана а нити дужи од 45 дана, на рачун Добављача на 

текући број ________________________, који се води код ________________________ банке. 
 

Рачун  је неопходно да садржи број јавне набавке, број уговора на основу кога се издаје  и да 

је регистрован у Централни регистар фактура на број наручиоца: 01884,  као и са ценом 

поред сваке ставке, позицију, односно обрасца за структуру цена. 
 

Уговарачи су сагласни да се цена из члана 3. може бити промењена уколико се услед 

промена  на тржишту промени тржишна цена производа  у висини преко 10%. 

Добављач је дужан да о свакој иницијативи за промену цена писмено обавести Наручиоца, 

стим да ће се промењене цене примењивати од дана достављања писмене сагласности 

Наручиоца , којим ће се регулисати промена цене односно од дана закључења анекса уговора 

којим ће се регулисати промена цене . 
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О иницијативи за смањење цена Наручилац ће писмено обавестити Добављача, стим 

да ће се промењене цене примењивати од дана пријема писменог обавештења од стране 

Добављача , односно од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати промена  

цене. 

 Уколико је Добављач био у доцњи са испуњењем обавеза испорука уговорених 

добара, за такве испоруке не може захтевати признање разлике у цени. Захтев за промену 

цена не може се односити на количине које су, према претходно поднетим захтевима за 

испоруку, требале бити испоручене до момента подношења захтева за признавање разлике у 

цени. 

 Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена тако да једна од 

уговорених страна једнострано раскине уговор , отказни рок износи 15 дана од дана пријема 

писменог изјашњења друге уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је 

Добављач у обавези да у наведеном периоду настави  са испоруком робе по уговореним 

јединичним ценама. 

 

НАЧИН И РОК ИСОРУКЕ 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог Уговора у свему по условима из 

Конкурсне документације и прихваћене понуде у квалитету који је прописан сертификатом 

квалитета и декларацијом произвођача. Документа која потврђују квалитет добара допремају 

се заједно са робом приликом испоруке. 

Добављач се обавезује да добра, за све време реализације уговора, испоручује сукцесивно, у 

складу са захтевима за испоруку наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке. 

Добра се испоручују по захтеваним терминима наведеним у техничкој спецификацији добара 

конкурсне документацији и по договору Добављача и Наручиоца, на адресу:  Средње школе 

''Свети Трифун'' са домом ученика Александровац, ул. Крушевачка 8-10, 37230 

Александровац. 

У случају непоштовања динамике испоруке, Добављач не испоручи робу у уговореном року 

обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 1% од вредности неиспоручене 

робе за сваки дан закашњења. Износ укупно утврђене казне не може бити већи од 10% 

укупне уговорене цене. 

Уколико Добављач не поштује уговорене рокове испоруке, Наручилац има право да раскине 

уговор. 

Укупне количине добара су оријентационе, а стварне ће бити приказане у захтевима за 

испоруку које ће Наручилац достављати Добављачу. 

Добављач прихвата да су укупне количине добара одређене на основу просечне присутности 

ученика у установи у току једног месеца и норматива у грамажи (по једном ученику) за 

намирнице које су предмет јавне набавке, те да сходно томе, током реализације уговора могу 

одступати у односу на укупну уговорену количину.  

Добављач прихвата да је потрошња добара у јулу и августу значајно смањена у односу на 

остале месеце у години. 

Наручилац је овлашћен да пун износ штете настале због неизвршене испоруке или због 

кашњења Добављача са испоруком, наплати из бланко сопствене  менице за добро извршење 

посла. 

 

КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач гарантује Наручиоцу да су добра свежа, произведена од материјала и сировина 

најбољег квалитета у складу са законом прописаним стандардима, одређеним понудом 

Добављача и техничком документацијом предметне набавке.  
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Уговорне стране су сагласне да се квалитет добара која је предмет овог Уговора потврђује 

сертификатом квалитета или другим документом о квалитету добара издатим од стране 

произвођача добара. 
 

Члан 7. 

Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна паковања 

треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, расипања, квара и других 

промена.  

Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе. 

Амбалажа је неповратна. 

Члан 8. 

Добављач је дужан да по потписивању овог уговора, а уз испоруку добара, доставља 

Наручиоцу важећи атест о здравственој безбедности и квалитету односно важећу потврду 

односно важеће стручно мишљење, на основу лабораторијских анализа (сензорна, физичко-

хемијска и микробиолошка испитивања) од стране овлашћене институције (акредитоване 

лабораторије), оверен печатом и потписом стручног и одговорног лица да је производ 

здравствено безбедан за људску исхрану. 

 

Члан 9. 

Контрола уговореног квалитета добара вршиће се за све време реализације уговора. 

Добављач се обавезује да омогући контролном органу Наручиоца да дође у магацин 

Добављача ради испитивања квалитета. 

Приликом контроле, Добављач је у обавези да контролном органу Наручиоца стави на увид 

сву тражену документацију. 

У случају потребе, контролни орган Наручиоца ће узимати узорке и слати на анализу у 

лабораторију коју одреди Наручиоц, а суперанализа ће се обављати у лабораторији 

овлашћеној за суперанализу, коју споразумно одређују Наручиоц и Добављач. 

Трошкове за сензорна и лабораторијска испитивања, трошкове слања узорака до одређене 

лабораторије и трошкове лабораторијског испитивања сноси Продавац. 

Трошкове поновног лабораторијског испитивања - суперанализе сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. 

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ 
 

Члан 10. 

Испоруци добара присуствују овлашћени представници Добављача и Наручиоца, и том 

приликом  потписују прописану документацију о примопредаји.  

Уколико се приликом пријема добара утврди да добра коју Добављач испоручује Наручиоцу 

има недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или количини, наведено се 

констатује  Записником и  Добављач је дужан да испоручи недостајуће количине или изврши 

замену добара која има квалитативне недостатке најкасније у року од 3 (три) дана. 

Уколико Добављач не отклони недостатке констатоване Записником у наведеном року, 

Наручилац има право да не изврши исплату рекламиране робе и раскине Уговор, а Добављач 

одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом уговора. 

Добављач се обавезује да ће у случају да испоручи производе оштећене или изгубљене током 

транспорта, или евентуално погрешно упаковане, односно испоручене у количини мањој од 

уговорене, накнадно испоручити исправну робу односно одговарајућу количину робе у року 

од 3 (три) часа, о свом трошку. 

Сматра се да је испорука адекватна када овлашћена лица Наручиоца у месту испоруке 

изврше квалитативан и квантитативан пријем добара, што се потврђује пријемницом  коју 

потписују овлашћена лица Наручиоца. Под квалитативним и квантитативним пријемом 
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добара подразумева се испорука добра из члана 2.. овог Уговора у целини, по спецификацији 

и количини из усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће документације. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 11. 

Добављач се обавезује да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла предати Наручиоцу бланко соло меницу регистровану, 

да се меница може попунити на износ од  10% од динарске вредности уговора са ПДВ-ом, за 

добро и квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 30 дана дужим од рока 

извршења уговорне обавезе. 

Меница мора бити регистрована, уредно прописно потписану и оверену од стране лица 

овлашћеног за заступање Добаваљача, са печатом Добаваљача уз коју се доставља копију 

депо картона, једнократно менично овлашћење, насловљеним на Средња школа “Свети 

Трифун“ са домом ученика, са клаузулом „без протеста“,које морају бити безусловне и 

плативе на први позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу рачуна Добављача. 

Потписом овог Уговора Добаваљач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 

реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу  у висини 

и на начин како је уговорено. 

Наручиоц има право да реализује бланко соло меницу и у случају да Добаваљач једнострано 

раскине Уговор.  

Наручиоц се обавезује да Менице и Менично овлашћење врати Добаваљачу у року од 30 

(тридесет) дана од дана престанка његових обавеза преузетих по основу  овог Уговора. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 12. 

Уговорне стране се ослобађају од одговорности за делимично или потпуно неиспуњење 

својих обавеза у роковима утврђеним овим Уговором, уколико су последица дејства више 

силе, као што су: пожар, поплава, земљотрес, акти органа власти од утицаја на извршење 

уговорених обавеза и  други случајеви који су ван контроле Уговорних страна, ако су 

утицали на извршење овог Уговора, а нису постојали у време закључења Уговора.  

Рокови извршења обавеза по овом Уговору померају се сразмерно времену деловања више 

силе, а права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење 

уговорених обавеза о року док такво стање траје. 

Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна да извести другу Уговорну 

страну о датуму њеног почетка и краја, као и да достави обавештење у писаној форми којим 

се потврђује настанак деловања више силе издато од стране одговарајућих надлежних 

државних или јавних институција. Уговорна страна погођена вишом силом, на исти начин ће 

обавестити другу Уговорну страну о престанку дејства више силе. 

У случају да дејства више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају своје 

обавезе у дужем временском периоду, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој 

судбини уговора. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 13. 

Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 45 (четрдесетпет) дана. 

Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 

У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој 

уговорној страни надокнади штету. 

Уколико Добављач није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок 

испоруке, Наручилац може раскинути Уговор на штету Добављача. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Уговор ступа на снагу када буду испуњени следећи услови: када уговор потпишу овлашћена 

лица уговорних страна и Добављач достави средство обезбеђења, у смислу овог Уговора. 

Уговор се закључује на период од годину дана, а најдуже до закључивања новог уговора у 

поступку јавне набавке за предметна добра. 

Период реализације Уговора је од ____.____. 2019. године до ____.____. 2020. године.  

 

Члан 15. 

Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану 

сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора. 

 

Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором, 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима 

 

Члан 17. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора 

решавати споразумно. 

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће 

за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Краљеву. 

 

Члан 18. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих 

свака страна задржава по 2 (два) примерка. 
 

НАРУЧИЛАЦ                        ДОБАВЉАЧ  

___________________________                                                              __________________________                                                                                                    

директор: Бранко Рајчић, проф.          овлашћено лице Добављача 

    

     Сагласан са   МП    ______________________  

моделом уговора:              (потпис понуђача) 
 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора ископирати за сваку партију појединачно 
 

НАПОМЕНА: Након избора најповољније понуде и понуђача закључује се уговор према моделу 

уговора. Из уговора који се закључује обавезно избрисати све ознаке који исти носи 

као саставни елемент конкурсне документације (модел, образац , датум, м.п., Потпис 

овлашћеног лица, нумерацију страна одрадити назависно од конк.документације, 

такође избрисати и ову напомену итд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 5/2019 - Дел.бр. 261 од 26.02.2019. године 

Опис предмета : набавка намирница и прехрамбених производа 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
страна 58 од 64 

 

VIII  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1.1 ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  

1.2 САДРЖИНА ПОНУДЕ  

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном 

документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, 

потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.  

1.3 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само пре 

истека рока за подношење понуда. 

Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена 

понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку – мале вредности бр. 

5/2019 од 26.02.2019. год. - набавка намирница и прехрамбених производа 

1.4 ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 

релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

1.5 ОЦЕНА ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може 

да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама. 

1.6 ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати  у току исте буџетске 

године. 

1.7 АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

1.8 ПARTIJE 

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 одређене партије. 

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

да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
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1.9 КРИТЕРИЈУМ 

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве 

понуде, а све Прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума eкономски 

најповољнија понуда 
 

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума су:  
 

3) Понуђена цена ....................................................................................  90 пондера 

4) Рок испоруке ....................................................................................... 10 пондера  

 

3) Понуђена цена - Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера 90.  

Цена са вреднује по следећој формули: 
 

   Минимална цена (свих важећих понудa) 

Бб  =   90   x   _____________________________________________________________________________ 

                            Понуђене цена (цена из понуде која се бодује) 

 

4) Рок испоруке - Бодови за рок испоруке израчунаће се на следећи начин: 

- испорука робе истог дана до 2 часа по добијању захтева ...........10 бодова 

- испорука робе до 24 часа по добијању захтева ............................ 5 бодова 

- испорука робе преко 24 часа по добијању захтева ...................... 0 бодова 
 

У колико две или више понуда имају исти број бодова по овим критеријумима, одлучујући 

критеријум биће најниже понуђена цена. 
 

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а 

оцењују се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у 

систему ПДВ-а и укупна цена са  ПДВ-ом понуђача који је у систему ПДВ-а).  

1.10 ВАЛУТА 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима. 

1.11 НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и 

количини коју одреди Наручилац, без обзира да ли је радни или нерадни дан.  

Рок испоруке се прецизира од дана пријема требовања представника Наручиоца која се 

упућује у писаној форми, првенствено путем електронске поште. Наручивање добара 

Наручилац ће вршити путем требовања у времену до 15.00 часова,  најкасније 2 дана пре 

испоруке, осим за партије:  
- Партија 1. Хлеб и други производи од брашна,  

- Партија 2. Млеко и млечни производи,  

- Партија 3. Свеже месо (јунеће и свињско),  

- Партија 4. Месне прерађевине  

- Партија 5. Свеже живинско месо, 

- Партија 8. Воће и поврће 

где је неопходна свакодневна наруџбина (дан раније пре испоруке). 
Максимални рок испоруке добара, који је Наручилац спреман да прихвати, је за:  

- истог дана од дана достављања захтева за испоруку предметних добара понуђачу од стране 

Наручиоца за партију 1, 2, 3, 5 

- 1 (један) дан од дана достављања захтева за испоруку предметних добара понуђачу од стране 

Наручиоца за партију 4, 8 

- 2 (два) дана од дана достављања захтева за испоруку предметних добара понуђачу од стране 

Наручиоца за партију 6, 7, 9,10,  
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Добра се испоручују на адресу: Средња школа „ Свети Трифун“ са домом ученика, ул. 

Крушевачка 8-10, Александровац 

Добра, која су предмет јавне набавке, морају бити упакована у оригиналној произвођачкој 

амбалажи, при чему транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују 

производ од загађења, расипања, квара и других промена. Амбалажа мора одговарати 

технолошким захтевима за прехрамбене производе. 

На кутијама је обавезна декларација на српском језику, која је у складу са Правилником о 

декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и 48/04). 

Амбалажа је неповратна. 

1.12 ЦЕНА 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити 

фиксна у уговореном периоду. 

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.  

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

чланом 92. ЗЈН. 

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска 

грешка, Наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН. 

1.13 УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Плаћање за испоручена добра – намирнице врши се у року од 45 дана од дана 

испостављања рачуна о испорученим количинама. Аванс није дозвољен. 

1.14 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група понуђача 

је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве у којој ће потврдити намеру: 

Да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и 

менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности 

уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , 

роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за 

извршење уговора, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока 

важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 

испоруку добара; 

1.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице – понуђач који достави ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' 

искључиво у писаном облику може тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, путем 

електронске поште на Е-mail pts_s_trifun@mts.rs или у писаној форми путем поште на адресу: 

Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10,  са назнаком: "Питања за јавну набавку бр. 5/2019 од  

26.02.2019. године. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за 

које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели 

конкурсну документацију.   

1.16 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је 60 (шесдесет) календарских дана (минимални рок важења понуде је 60 

календарских дана) рачунајући од дана јавног отварања понуда. 

У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, 

као неисправна. 

mailto:pts_s_trifun@mts.rs
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1.17 МОДЕЛ УГОВОРА 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме потврђује да 

је сагласан са моделом уговора.  

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.  

1.18 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од 

дана јавног отварања понуда. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси Одлуку о 

додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће непосредно или електронском поштом достaвити свим 

понуђачима у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке. Понуђачи су у обавези да 

у зависности од начина достављања на одговарајући начин потврде пријем одлуке (електронски, 

овереном повратницом...)  

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да закључи 

уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг листе чија је 

понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве 

активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 

Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана рачунајући од 

дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 

1.19 ПОШТОВАЊЕ  ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА: 

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје понуде у 

склопу ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 

законских прописа'' ' – (образац 4.1 и 4.2) у тачки бр. 4 наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

1.20 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА: 

 Понуђач или носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, је дужан да потпише и 

овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 

законских прописа'' (образац 4.1), 

 Подизвођач, је дужан да потпише и овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних 

и додатних услова, поштовању законских прописа'' (образац 4.2), 

 Члан групе понуђача, је дужан да потпише и овери ''Изјаву понуђача о испуњености 

обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа'' (образац 4.1). 
 

којима се доказује испуњеност обавезни и додатних услова из конкурсне документације 

неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.   

1.21 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ: 

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду за једну партију.  
 

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ   
 

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да 

исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће 
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подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности 

понуде у складу са Законом о јавним набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
 

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. 
  

Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен у 

претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може ангажовати као подизвођача 

лице које није наведено у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и 

раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том 

случају, Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

Наручиоца. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. (тачка 1 до 3) Закона о јавним набавкама, док ће доказ из члана 75. став 1. 

тачка 4) доставити понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које 

је неопходна испуњеност тог услова, а остале услове из члана 76. овог Закона, понуђачи 

испуњавају и доказују заједно. 
 

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је Споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке. 
 

Споразум  обавезно садржи податке о: 

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

групу понуђача пред наручиоцем; 

б) опис посла сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

в)  члану групе који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

г) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

г) понуђачу који ће издати рачун; 

д) рачуну на који ће бити извршено плаћање. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 
 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и 

печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.  

1.22 БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као 

неисправну ако понуђач неиспуни: 

Битни недостаци понуде су: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или је није могуће упоредити са другим понудама. 
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Понуда ће бити одбијена: 

1) уколико није благовремена, 

2) уколико поседује битне недостатке, 

3) уколико није одговарајућа, 

4) уколико ограничава права Наручиоца, 

5) уколико условљава права Наручиоца, 

6) уколико ограничава обавезе понуђача, 

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 

1.23 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  
 

Захтев за заштиту права се достављанаручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 

pts_s_trifun@mts.rs факсом на број 037/3751-117 или препорученом пошиљком са 

повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој 

интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

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

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 
 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.После 

доношења одлуке о додели уговора из чл.108.ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана 

објављивања 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 

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

истека тог рока. 

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150.овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3)износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара. 
 

Напомена: 
Износ таксе се прецизира у конкурсној документацији у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН. 
 

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика – Александровац; јавна 

набавка бр. 5/2019; 

(8 )корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или  

2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или  

3. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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