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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД Нови 
Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4  

Број: 05/09-600/4 
Дана: 12.07.2019. године  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НА ДВЕ ГОДИНЕ 
 

Редни број набавке: ЈН-ОС 05/2019 
 
 

Набавка добара - прехрамбени производи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Претходно обавештење: 
 

19.04.2019. године 
 

Објављен Позив: 12.07.2019. године 
Крајњи рок за достављање 
понуда: 

02.08.2019. године до 08,00 часова 

Понуде доставити на адресу: 
Установа: Студентски центар Нови Сад 

Место: Нови Сад,  улица Др Симе Милошевића бр. 4 

Јавно отварање понуда, 
обавиће се   

У просторијама наручиоца у Управној згради, 
у сали за састанке, III спрат, 

ул. Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
дана 02.08.2019. године у 09,00 часова 

Укупан број страна: 
 

177 
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На основу члана 32, 40, 40а и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 
86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр. 05/09-600 од 20.06.2019. 
године) и Решења о образовању Комисије која спроводи поступак јавне набавке (дел.бр. 05/09-
600/1 од 20.06.2019. године) припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку добара - прехрамбених производа 

обликовану по партијама од 1 до 21 
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈН-ОС 05/2019 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
Прилог  1. Подаци о јавној набавци  

Прилог 2. Подаци о предмету јавне набавке 

Прилог 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 

Прилог 4. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Образац 1. Подаци о понуђачу  

Образац 2. Изјава о независној понуди 

Образац 3. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача 

Образац 4. Општи подаци о подизвођачу 

Образац 5. Општи подаци о члану групе понуђача 

Образац 6. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за понуђача 
Образац 7. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за подизвођача 
Образац 8. Референт листа 

Образац 9. Потврда за референце 

Образац 10 и 10а. Образац понуде 

Образац 11. и 11а Модел оквирног споразума 

Образац 12 и 12а. Модел уговора 

Образац 13. Образац структуре цена са упутством како да се попуни 

Образац 14. Техничка документација 

Образац 15. Изјава о поштовању прописа из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

Образац 16. Трошкови припреме понуда 

Образац 17 и 17а. Менично овлашћење 

Образац 18. Изјава о поседовању техничке опреме 

 
КОМИСИЈА: 

1. Александра Ћулибрк, председник  
- Слађана Глушац, заменик председника 

2. Горан Грбић, члан 
- Лука Удовичић, заменик члана 

3. Драгана Кнежевић, дипл.правник (службеник за јавне набавке), члан 
- Јелена Амиџић (службеник за јавне набавке), заменик члана 
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Прилог 1. 

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Општи подаци о јавној набавци: 
Назив Наручиоца: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД  
Адреса Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
Интернет страница Наручиоца: www.scns.rs 
Врста Наручиоца: државна својина, просвета 
 
2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке, Правилником о стандардима квалитета исхране 
ученика и студената ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011), ЗОО и другим релевантним законима и 
подзаконским актима. 
 
3. Подаци о предмету набавке: 
Предмет јавне набавке: набавка добара - прехрамбени производи 
Назив из општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи; 
Ознака из општег речника набавке: 15000000 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке обликоване по партијама и то 
од 1 до 21;  
 
Процењена вредност јавне набавке, за период од 2 (две) године износи 498.000.000,00 без ПДВ-
а. 
 
Партија 1. - свеже јунеће месо, 
Процењена вредност ове партије је 30.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 2. - свеже свињско месо, 
Процењена вредност ове партије је 85.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 3. - прерађевине од меса, 
Процењена вредност ове партије је 13.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 4. - смрзнуто пилеће месо, 
Процењена вредност ове партије је 30.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 5. - свежа и смрзнута риба, 
Процењена вредност ове партије је 24.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 6. - конзервирани производи од меса, 
Процењена вредност ове партије је 2.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 7. - конзервирани производи од рибе и соје, 
Процењена вредност ове партије је 3.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 8. - јаја, 
Процењена вредност ове партије је 7.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 9. - млеко и млечни производи, 
Процењена вредност ове партије је 44.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 10. - хлеб и пекарски производи, 
Процењена вредност ове партије је 17.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 11. - тестенина, 
Процењена вредност ове партије је 4.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 12. - конзервирано поврће и воће, 
Процењена вредност ове партије је 15.000.000,00 динара без пдв-а. 
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Партија 13. - замрзнуто поврће, 
Процењена вредност ове партије је 26.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 14. - киселе зимске салате, 
Процењена вредност ове партије је 55.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 15. - колонијални производи, 
Процењена вредност ове партије је 25.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 16. - кондиторски производи, 
Процењена вредност ове партије је 40.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 17. - јужно воће, 
Процењена вредност ове партије је 16.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 18. - сезонско воће, 
Процењена вредност ове партије је 8.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 19. - сезонско поврће, 
Процењена вредност ове партије је 38.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 20. - кромпир, 
Процењена вредност ове партије је 12.000.000,00 динара без пдв-а. 
Партија 21. - пасуљ, 
Процењена вредност ове партије је 4.000.000,00 динара без пдв-а. 
 
Процењена вредност партија/е, представља износ средстава који наручилац оправдано 
очекује да ће утрошити и утврђена је на основу истраживања тржишта и претходних уговора.  
 
4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци 
предметних добара, на период од 2 године са једним добављачем. 
 
5. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекти за 
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 
инвалидитетом. 
 
6. Подношење електронске понуде није допуштено. 
 
7. Врста, оквирне количине и опис добара дати су у техничкој спецификацији која је саставни 
део понуде. 
 
8. Лице за контакт: Драгана Кнежевић, дипл.правник (службеник за јавне набавке), факс. 
021/458-926, e-mail: javne.nabavke@scns.rs, радним данима, понедељак-петак у периоду од 07.00 
до 14.00 часова. 
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Прилог 2.  
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
ПАРТИЈЕ: 
 
Набавка је обликована у 21 партију:  
 
Партија 1. - свеже јунеће месо, 
Партија 2. - свеже свињско месо, 
Партија 3. - прерађевине од меса, 
Партија 4. - смрзнуто пилеће месо, 
Партија 5. - свежа и смрзнута риба, 
Партија 6. - конзервирани производи од меса, 
Партија 7. - конзервирани производи од рибе и соје, 
Партија 8. - јаја, 
Партија 9. - млеко и млечни производи, 
Партија 10. - хлеб и пекарски производи, 
Партија 11. - тестенина, 
Партија 12. - конзервирано поврће и воће, 
Партија 13. - замрзнуто поврће, 
Партија 14. - киселе зимске салате, 
Партија 15. - колонијални производи, 
Партија 16. - кондиторски производи, 
Партија 17. - јужно воће, 
Партија 18. - сезонско воће, 
Партија 19. - сезонско поврће, 
Партија 20. - кромпир, 
Партија 21. - пасуљ. 
 
КОЛИЧИНЕ:  
 
У Обрасцу техничке спецификације наведене су оквирне количине за период од 2 године, 
односно за период важења оквирног споразума, на основу којих ће понуђачи дати цену и чија 
укупна вредност без ПДВ-а ће се користити за рангирање понуда.  
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:  
 
Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку (све партије) или само за одређене 
партије. 
 
У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може 
оцењивати за сваку партију посебно, односно у одвојеним ковертама. 
 
Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико 
се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена 
као неприхватљива. 
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НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: 
 
Оквирни споразум се закључује за сваку партију посебно, са једним понуђачем чија је понуда 
оцењена као одговарајућа и прихватљива.  
 
Критеријуми за оцењивање понуда су наведени у Прилогу 4, тачка 10. конкурсне 
документације.   
 
Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године од дана обостраног потписивања.  
 

Оквирни споразум за сваку партију ће бити закључен на процењену вредност партије. 
 
Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 
набавци, већ обавеза настаје закључивањем појединачних уговора. 
 
При закључивању уговора о јавној набавци не могу се мењати битни услови из оквирног 
споразума. Уговори о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног споразума у 
погледу спецификација предмета набавке, цене, начина и рока плаћања, места, начина и рока 
испоруке добара и других битних елемената за извршење предметне набавке.  
 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СА ЈЕДНИМ ДОБАВЉАЧЕМ 
 

Након ступања на снагу Оквирног споразума, када настане потреба за предметом набавке, 
Наручилац ће електронским путем упутити позив Добављачима за закључење уговора о 
јавној набавци. Позив за закључење појединачних уговора, биће упућени електронским путем 
односно на е-маил адресу коју наведу у достављеној понуди и чији пријем су дужни писмено 
да потврде, те да одговоре уколико нису у могућности да одређеног дана приступе у просторије 
наручиоца. 
 
Уколико понуђачи нису у могућности да одређеног дана приступе у просторије наручиоца, у 
том случају ће уговори бити достављени брзом поштом, које су дужни да у року од три дана 
врате Наручиоцу потписане. У случају промене електронске адресе, дужни су да о томе 
обавесте Наручиоца.  

 

Модел уговора о јавној набавци дат је на Обрасцу 12 и 12а. 

 
Наручилац ће у уговору о јавној набавци навести тачну спецификацију и количину добара 
које наручује. 
 
Јединичне цене наведене у оквирном споразуму за партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16 
су исказане у динарима и подложне су промени по правилима која су наведена у делу 
конкурсне документације Прилог 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ под тачком 12. ЦЕНА, ПРОМЕНА ЦЕНА И НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА. 
 

Појединачни уговор о јавној набавци ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране 
овлашћених представника наручиоца и добављача. 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају се 
закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора 
закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са трајањем Оквирног 
споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 
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Прилог 3. 
 
 

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

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 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. став 1. тачка 1) 2) и 4) Закона о јавним набавкама понуђач 

може доказати и изјавом, док испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) и члана 76. 

Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду, који могу бити у 

неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом. 

 

 
Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то ако: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, које су за сваку партију наведене у оквиру списка доказа у делу "ДОКАЗИВАЊЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА";  
5) 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). 
 

Чл. 76 Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

6) да је у претходне 3 године (релевантан је период од 3 године од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки) остварио пословни капацитет по основу 
испоручених добара који су предмет јавне набавке т.ј. извршио испоруку добарa у уговореном 
року, обиму и квалитету и да у року трајања уговора није било рекламација на исто, у 
минималном износу од:  
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- 30.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 1, 
- 85.000.000,00 дин. без ПДВ-а – за партију 2,  
- 13.000.000,00 дин. без ПДВ-а – за партију 3, 
- 30.000.000,00 дин. без ПДВ-а – за партију 4, 
- 24.000.000,00 дин. без ПДВ-а – за партију 5, 
- 2.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 6, 
- 3.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 7, 
- 7.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 8, 
- 44.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 9, 
- 17.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 10, 
- 4.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 11, 
- 15.000.000,00 дин. без ПДВ-а – за партију 12, 
- 26.000.000,00 дин. без ПДВ-а – за партију 13,  
- 55.000.000,00 дин. без ПДВ-а – за партију 14, 
- 25.000.000,00 дин. без ПДВ-а – за партију 15, 
- 40.000.000,00 дин. без ПДВ-а – за партију 16, 
- 16.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 17, 
- 8.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 18, 
- 38.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 19, 
- 12.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 20, 
- 4.000.000,00 дин. без ПДВ-а - за партију 21. 
 

7) да располаже са: 

- да поседује (да je имплементирао) систем осигурања безбедности хране заснован на доброј 
произвођачкој пракси и на принципима HACCP у процесу производње, прераде, складиштења 
и промета хране, а све у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и 
анализе опасности и критичних контролних тачака а све на основу чл.72. ст.1. тач.1.,2.,3. и 4. и 
чл.77. Закона о ветеринарству. 

Овај услов се доказује у зависности од тога чиме се све бави понуђач. Нпр. уколико се понуђач 
бави само прометом, на њега се односи фаза промета, а не производње и прераде.  

 
8) да располаже са следећом техничком опремом: 
- за партије 1,2,3,4,5,8,9,10,13 и 16 - да понуђач у моменту подношења понуде поседује/користи 
минимум једно возило са расхладним уређајем.  
- за партије 6,7,11,12,14,15,17,18,19,20 и 21 - да понуђач у моменту подношења понуде 
поседује/користи минимум једно доставно возило потребно за транспорт предметних добара.
  
 
9) да има обезбеђену контролу квалитета здравствене исправности намирница.  
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
1. Понуђач испуњеност услова од тачке 1) до 3) доказује ИЗЈАВОМ (Oбразац бр. 6) који чини 
саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног 
лица понуђача. 
 
- Подизвођач испуњеност услова од тачке 1) до 3) доказује ИЗЈАВОМ (Образац бр. 7) који 
чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране 
одговорног лица подизвођача. 
 
 
2. Понуђач испуњеност услова из тачке 4) доказује следећим доказима 
 за партије 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 
 
а) Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) о 
испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат из делатности коју понуђач обавља 
(доставља понуђач чија је делатност производња/прерада производа животињског порекла у 
партији 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9): 
- 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.  
 
б) Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) о 
испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат за хлађење, смрзавање, и 
ускладиштење животних намирница животињског порекла који су предмет набавке партије 
1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 (доставља понуђач који обавља делатност промета производима 
животињског порекла). 
ц) Потврда Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да је понуђач уписан у 
Централни регистар одобрених објеката а све у складу са чл. 15. Закона о безбедности хране 
(„Сл.гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019). 
 
Напомена: 
1) Пољопривредно газдинство је уписано по посебном пропису у Управи за трезор и као такво 
не региструје се у ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, те самим тим нису у обавези да доставе захтевани доказ о упису у Централни 
регистар.  
2) На основу Правилника о садржини и начину вођења Централног регистра објекта у области 
безбедности хране и хране за животиње („Сл.гласник РС“ бр. 20/2010), донетог на основу члана 
16. став 3. Закона о безбедности хране („Сл.гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019), сви субјекти у 
пословању храном и храном за животиње су обавезни да изврше пријаву за регистрацију, сем 
субјеката који су већ регистровани по неком посебном пропису. Решење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину о испуњавању ветеринарско-
санитарних услова јесте доказ о уписаности у регистар одобрених објеката Управе за ветерину, 
односно субјекти који поседују ово решење јесу субјекти изузети од регистрације у Централни 
регистар одобрених објекта, јер су по посебном пропису уписани у регистар одобрених 
објеката Управе за ветерину о чему сведочи Решење Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде - Управе за ветерину у коме се налази и ветеринарски контролни број 
субјекта, те се они не уписују у Централни регистар. 
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Понуђач којем је за обављање делатности била неопходна дозвола Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветерину да испуњава ветеринарско-
санитарне услове за обављање делатности предвиђени као доказ под тачком а) и б), није у 
обавези да се региструје у Централни регистар, јер је по посебном пропису већ регистрован, и 
овај доказ није у обавези да достави. 

 за партије 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21 
 
а) Потврда Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да је понуђач уписан у 
Централни регистар објеката а све у складу са чл. 15. Закона о безбедности хране (доказ се 
односи на понуђача који обавља делатност производње и/или промета производима 
биљног/мешовитог порекла). 
 
Додатни доказ: за партију 16 ставка 11 мини мед   
 
а) Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) о 
испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат за производњу меда (доставља 
понуђач који обавља делатност производње меда који је као предмет партије 16 ставка 11 
понуђен од стране понуђача). 
б) Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) о 
испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат за хлађење, смрзавање, 
ускладиштење животних намирница животињског порекла (доставља понуђач који обавља 
делатност промета производима животињског порекла који је као предмет партије 16 ставка 
11 понуђен од стране понуђача). 
 
Напомена: 
1) Пољопривредно газдинство је уписано по посебном пропису у Управи за трезор и као такво 
не региструје се у ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, те самим тим нису у обавези да доставе захтевани доказ о упису у Централни 
регистар.  
2) На основу Правилника о садржини и начину вођења Централног регистра објекта у области 
безбедности хране и хране за животиње („Сл.гласник РС“ бр. 20/2010), донетог на основу члана 
16. став 3. Закона о безбедности хране („Сл.гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019), сви субјекти у 
пословању храном и храном за животиње су обавезни да изврше пријаву за регистрацију, сем 
субјеката који су већ регистровани по неком посебном пропису. Решење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину о испуњавању ветеринарско-
санитарних услова јесте доказ о уписаности у регистар одобрених објеката Управе за ветерину, 
односно субјекти који поседују ово решење јесу субјекти изузети од регистрације у Централни 
регистар одобрених објекта, јер су по посебном пропису уписани у регистар одобрених 
објеката Управе за ветерину о чему сведочи Решење Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде - Управе за ветерину у коме се налази и ветеринарски контролни број 
субјекта, те се они не уписују у Централни регистар. 
 
Понуђач којем је за обављање делатности била неопходна дозвола Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветерину да испуњава ветеринарско-
санитарне услове за обављање делатности предвиђени као доказ за партију 16 ставка 11 мини 
мед под тачком а) и б), није у обавези да се региструје у Централни регистар, јер је по 
посебном пропису већ регистрован, и овај доказ није у обавези да достави. 
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3. Изјава којом се доказује услов из тачке 5) се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни 
део конкурсне документације, који се попуњава и потписује од стране одговорног лица 
понуђача (Образац бр. 15). 
 

4. Понуђач испуњеност услова из тачке 6) да је у претходне 3 године (релевантан је период од 3 
године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) 
остварио пословни капацитет по основу испоручених добара који су предмет јавне набавке т.ј. 
извршио испоруку добарa у уговореном року, обиму и квалитету и да у року трајања уговора 
није било рекламација на исто, доказује следећим доказима: 
 
- Референтна листа за претходне три обрачунске године (Образац бр. 8) уз потврде издате и 
потписане од стране референтног наручиоца/купца, за сваку партију посебно (Образац бр. 9). 
 
Напомена:  

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 
кумулативно и достави доказ. 
 
5. Понуђач испуњеност услова из тачке 7) да поседује (да je имплементирао) систем осигурања 
безбедности хране заснован на доброј произвођачкој пракси и на принципима HACCP у 
процесу производње, прераде, складиштења и промета хране, а све у складу са принципима 
добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака 
а све на основу чл.72. ст.1. тач.1.,2.,3. и 4. и чл.77. Закона о ветеринарству доказује следећим 
доказом: 

- Важећи сертификат "HACCP" издат од стране сертификационе куће у зависности од тога 
чиме се све бави понуђач (уколико се понуђач бави само прометом, на њега се односи фаза 
промета, а не производње и прераде). 
 
Напомена:  

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да сваки од учесника у заједничкој 
понуди, достави доказ у зависности од тога чиме се он бави. 

6. Понуђач испуњеност услова из тачке 8) да располаже са следећом техничком опремом 
доказује следећим доказима: 

- за партије 1,2,3,4,5,8,9,10,13 и 16 - да понуђач у моменту подношења понуде поседује-користи 
минимум једно возило са расхладним уређајем. 

а) Уговор о закупу или лизингу возила-достављају само понуђачи који нису власници возила, 
б) фотокопија/е важеће/их очитане саобраћајне/их дозвола, 
ц) потврда/уверење МУП-а да је возило са расхладним уређајем или уверење/потврду издату 
од организација које се баве регистрацијом и техничким прегледом возила.  
 
- за партије 6,7,11,12,14,15,17,18,19,20 и 21 - да понуђач у моменту подношења понуде поседује-
користи минимум једно доставно возило потребно за транспорт предметних добара. 
 
а) Уговор о закупу или лизингу возила - достављају само понуђачи који нису власници возила, 
б) фотокопија/е важеће/их очитане саобраћајне/их дозвола. 
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Напомена: 

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

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 
кумулативно и достави доказ. 

 
7. Понуђач испуњеност услова из тачке 9) да има обезбеђену контролу квалитета здравствене 
исправности намирница доказује следећим доказима: 

 
а) понуђач чија је делатност производња/прерада производа обавезан је да достави: 
- Уговор са лабораторијом која је акредитована од стране Акредитованог тела Србије за 
физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања хране у складу са захтевима 
стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 или SRPS ISO/IEC 17025:2017. 
 
б) понуђач који обавља делатност промета производима обавезан је да достави:  
- Уговор са лабораторијом која је акредитована од стране Акредитованог тела Србије за 
физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања хране у скаду са захтевима 
стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 или SRPS ISO/IEC 17025:2017. 
или  
Изјаву понуђача (сопствена) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом 
изјављује да има важећи Уговор о пословној сарадњи са произвођачем или привредним 
субјектом који обавља делатност производње или промета од којег се снабдева са робом која је 
предмет набавке и да исти има Уговор са лабораторијом која је акредитована од стране 
Акредитованог тела Србије за физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања 
хране у скаду са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 или SRPS ISO/IEC 17025:2017. 
 
Напомена: 
 
- Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у 
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 став. 1 тач. 1) 2) и 4) овог 
Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН доставља ако ће понуђач 
тај део набавке поверити подизвођачу, а у складу са чл. 80 Закона о јавним набавкама.  
 
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из чл. 75 став. 1 тач. 1) 2) и 4) овог Закона, док ће за доказ из чл. 75. став. 1 тач. 
5) доставити понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је 
неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. 
Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу испуњености услова, о тој промени писмено 
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац ће пре доношења одлуке о 
додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави 
копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 
Наручилац неће од понуђача затражити достављање свих или појединих доказа уколико за 
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истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код  
наручиоца. 
 
Докази које је потребно доставити по позиву наручиоца су: 
 
1. Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум издавања 
извода) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода) 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
2. Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда) и то: 
 
1) Извод из казнене евиденције, односно  Уверење основног суда (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
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, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
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 доставити 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. 
2) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.  
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. Захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта. 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
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дело примања или давања мита, кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од 
дана отварања понуда) 
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,  кривично 
дело примања или давања мита кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од 
дана отварања понуда). Захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта.  
 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
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 за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два месеца од дана 
отварања понуда). 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 

набавкама нису у обавези да по позиву наручиоца достављају доказе о испуњености обавезних 

услова из чл. 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) али је препорука 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 по позиву наручиоца 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 15 од 177 

Прилог 4.  
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, 
понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на 
српски језик.  
 
Уколико превод документа није достављен, а наручилац из достављеног не може да вреднује 
понуду и врши стручну оцену, тада ће поступити у складу са чл. 93 ст. 1 ЗЈН и позвати 
понуђача да у одређеном року достави превод тог документа на српски језик. 
 
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 
Понуда мора да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Докази 
могу бити у неовереним фотокопијама. 
 
Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у 
фасцикли са механизмом или повеже траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. 
Средства финасијског обезбеђења доставити у пластичној фолији која ће бити повезана са 
осталом траженом документацијом. 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом, као и попуњени и потписани обрасци из конкурсне документације. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију, обрасце, прилоге и 
споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА 
ОБРАЗАЦА  
 
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 
Понуђач доставља понуду у писаном облику. 
 
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да 
се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Понуда мора 
бити јасна и недвосмислена. 
 
Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
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- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 
попунити и потписати сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана 
(носиоца посла) који ће у име групе попунити и потписати обрасце из конкурсне 
документације (у ком случају је то потребно дефинисати споразум о заједничком наступу), 
изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које 
морају бити потписане од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви т.ј. не односе се на понуду понуђача (нпр. 
подаци о подизвођачу, изјава о ангажовању подизвођача и слично), понуђач није у обавези да 
их потпише, нити да их достави у понуди. 
 
4. ПАРТИЈЕ 
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање 

једну целокупну партију.  

 
Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се 
свака партија може посебно оцењивати.  
 
За сваку партију закључиће се посебан оквирни споразум.  
 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, докази из чл. 75. и 76. Закона не 

морају бити достављени за сваку партију посебно, односно понуђач ће документацију са 

доказима за учешће доставити у посебној коверти уз прву понуду у којој учествује у једном 

примерку и биће важећи за све партије. 

 

Докази који морају бити достављени за сваку партију посебно су: 

- Подаци о понуђачу,  

- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (доставља само понуђач који подноси понуду са 

подизвођачем), 

- Општи подаци о подизвођачу (доставља само понуђач који подноси понуду са подизвођачем), 

- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (доставља се само у случају 

подношења заједничке понуде), 

- Општи подаци о члану групе понуђача (доставља се само у случају подношења заједничке 

понуде), 

- Референт листа, 

- Потврда за референце, 

- Образац понуде, 

- Модел оквирног споразума, 

- Модел уговора, 

- Образац структуре цена са упутством како да се попуни, 

 
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Уколико Понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
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6. НАЧИН ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. 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, као и проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у 
извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са 
Законом о јавним набавкама. 
 
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 1) 2) и 4) Закона о јавним набавкама, док ће услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
понуђач доставити за подизвођача, уколико ће тај део набавке вршити преко подизвођача. 
Додатне услове за учешће понуђач испуњава самостално.  
 
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 ће омогућити 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 средства 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. 
 
 
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ - обавезно доставити споразум групе понуђача. 
 
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) 2) и 4) Закона о јавним набавкама, док ће доказ из члана 75. став 
1. тачка 5) 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. 
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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 а који 
обавезно садржи: 
а) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују на 
начин предвиђен конкурсном документацијом.  
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у складу са Правилником о 
начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину 
вођења и садржају централног регистра фактура („Сл.гласник РС“, бр. 7/18, 59/2018 и 8/2019), 
све фактуре које буду испостављене за Установу Студентски центар Нови Сад морају бити 
регистроване у Централном регистру фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-
faktura-lat.html). У супротном, испостављена фактура не може бити плаћена. 
 
Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна, у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 68/15 и 113/17). 
 
Отпремница и рачун морају гласити на „Установа Студентски центар Нови Сад“ и морају да 
садрже деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у Студентском центру Нови 
Сад, тачан назив добра и редни број из обрасца структуре цена, као и јединичне цене. 
 
Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и 
квалитет испоруке.  
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Авансно плаћање није дозвољено. Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање, понуда 
ће бити одбијена. 
 
 
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 
Наручилац ће закључити оквирни споразум за сваку од партија са једним понуђачем чија је 
понуда изабрана као најповољнија применом следећих критеријума: 
 
1. За партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16 донеће се на основу члана 84. Закона о јавним 
набавкама уз примену критеријума "најнижа понуђена цена" сходно чл. 85. ст. 1 тач. 2) Закона 
о јавним набавкама. 
 
Под "најнижом понуђеном ценом" подразумева се збир свих укупних јединичних цена без 
ПДВ-а.  
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Укупна јединична цена се добија множењем оквирних количина са јединичним ценама без 
ПДВ-а. 
 
2. За партије 8,17,18,19,20 и 21 донеће се на основу члана 84. Закона о јавним набавкама уз 
примену критеријума "економски најповољнија понуда" сходно члану 85. ст.1 тач.1 Закона о 
јавним набавкама узимајући у обзир следеће елементе критеријума: 
 
- понуђени проценат умањења - до 95 пондера, 
- рок испоруке - до 5 пондера. 
 
 
А) ПОНУЂЕНИ ПРОЦЕНАТ УМАЊЕЊА -  95  пондера 
 
Понуда са највећим понуђеним процентом умањења се пондерише са максималним бројем 
пондера – 95 пондера. 
 
Израчунавање пондера за остале понуде се врше по формули: 
 
         П% понуђени 
П =  -------------------- x 95 
         П% највећи 
 
 
Б) РОК ИСПОРУКЕ - 5 пондера 
 
Понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке се пондерише са максималним бројем 
пондера – 5 пондера. 
 
Израчунавање пондера за остале понуде се врше по формули: 
 

          Ри.минималан 
Ри. =  --------------------  x 5 
          Ри.понуђен 
 
 
Укупна оцена понуде добија се збиром пондера по свим елементима, а затим се врши 
рангирање понуђача.  
 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Уколико након извршене оцене понуда за партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16,  две 
или више понуда имају једнаку најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда, у смислу 
члана 84. став 4. ЗЈН, ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке.  
 
 
2. Уколико након извршене оцене понуда за партије 8,17,18,19,20 и 21, две или више понуда 
имају исти највећи број пондера, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, ће 
бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  
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3. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о закључењу оквирног споразума, избор за закључење оквирног споразума биће 
извршен системом жреба.  
 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и најкраћи рок испоруке за 
партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16, тј. исти највећи број пондера и најкраћи рок 
испоруке за партије 8,17,18,19,20 и 21, 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 биће додељен оквирни споразум. 
 
У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и 
понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба чл. 86 ЗЈН.  
 
Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о 
домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна 
комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра 
домаћег порекла, „Сл.гласник РС“ бр. 33/13 и Упутство о начину издавања уверења о домаћем 
пореклу добара у поступцима ЈН „Сл. гласник РС“ бр. 73/16).  
 
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће пре рангирања 
понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне да 
ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ за исто, односно Уверење о домаћем пореклу 
робе Привредне коморе Србије.    
 
11. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 
 
1) Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у 
Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају 
прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски и 
бактериолошки исправна.  
 
2) Добављач 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.  
 
3) Рок испоруке се прецизира од дана пријема наруџбенице представника Наручиоца која се 
упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. Наручивање добара Наручилац ће вршити 
најкасније 2 дана пре испоруке путем наруџбенице у времену до 12.00 часова. Испорука не 
може бити дужа од 2 календарска дана од дана пријема поруџбине од стране Наручиоца.  
 
Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца у Новом Саду, на адреси: Др Симе 
Милошевића бр. 4 и том приликом Добављачи су обавезни да поштују време испоруке и то: 
- Месо и месне прерађевине - доставља се до 09.00 часова; 
- Јаја - доставља се до 11.00 часова; 
- Млеко и млечни производи - доставља се до 07.00 часова; 
- Хлеб - доставља се до 07.00 часова; 
- Тестенина -  доставља се до 10.00 часова; 
- Конзервирано поврће - доставља се до 11.00 часова; 



Страна 21 од 177 

- Замрзнуто поврће - доставља се до 11.00 часова; 
- Киселе зимске салате - доставља се до 07.00 часова; 
- Колонијални производи - доставља се до 10.00 часова; 
- Кондиторски производи - доставља се до 10.00 часова; 
- Јужно воће - доставља се до 09.00 часова; 
- Сезонско воће - доставља се до 08.00 часова; 
- Сезонско поврће - доставља се до 07.30 часова; 
- Кромпир - доставља се до 10.00 часова; 
- Пасуљ - доставља се до 11.00 часова; 
 
Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан 
да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева.  
 
Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим да 
ће истовремено упутити и писмену наруџбеницу путем факса или е-mаil-а у којој ће нагласити 
да је у питању хитна испорука.   
 
Добављач се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију на српском језику, 
на основу које преузима одговорност за квалитет испоручених добара, као и потврду о 
здравственој исправности добара за сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена добра 
одговарају прописима о квалитету и здравственој исправности дефинисаних Законом о 
безбедности хране и другим прописима. Добављач одговара Наручиоцу за квалитет добара у 
року означеном на декларацији производа. 
 
Наручилац на пријему контролише карактеристике производа дефинисане "Планом 
пријемног контролисања", а по захтевима везаним за безбедност хране и HACCP стандардом. 
 
Уколико се производ испоручује у појединачном паковању декларација мора да садржи све 
потребне податке о датом производу према Правилнику о декларисању означавању и 
рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 19/2017 и 16/2018). 
 
Уколико се производ испоручује у збирном паковању декларација мора бити идентична и на 
појединачном и на збирном паковању. 
 
Пријемно контролисање ће се вршити по "принципу случајног узорка". 
 
Декларација на производу мора бити лако уочљива, јасна и читка, да се не брише лако и да не 
буде на било који начин прекривена или испрекидана другим текстом или сликовним 
приказом, док у погледу порекла и квалитета производа мора бити на српском језику. 
Рок важења (трајања) добара мора бити назначен на паковању или документу који се 
доставља уз добра приликом испоруке. 
 
Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње уколико процени као потребно 
узорак испоручене животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра 
целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Трошак 
анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати у референтним лабораторијама по избору 
наручиоца.   
 
Добављач је дужан да задовољи критеријум за прихватљивост производа и то: 
- прилаже отпремницу уз испоручену робу, 
- примарна амбалажа мора да буде чиста и неоштећена, 
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- 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. 
 
4) Добављач је дужан да испоручи наручиоцу ону количину намирница коју наручилац 
поручи 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 производа 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. 
 
5) Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара приликом 
испоруке. У случају утврђених недостатака у квалитету, квантитету и очигледних грешака 
испоручених производа, Наручилац ће сачинити писани приговор (Записник) одмах по 
испоруци ако се недостатак уочи на лицу места или касније уколико установи скривене 
недостатаке на испорученим производима.  
Рок за подношење приговора на испоручене производе је рок исписан на декларацији 
производа (рок важења). 
Добављач је дужан да одмах а најкасније у року од 24 часа од момента пријема писаног 
приговора на утврђене недостатаке испоручених производа, исте отклони.   
 
Наручилац може једнострано отказати уговор о купопродаји са Добављачем без штетних 
последица по себе, уколико у току трајања уговора 3 (три) пута записнички утврди недостатке 
у квалитету, квантитету или очигледних грешака испоручених производа, уз отказни рок од 8 
дана и истовремено ће реализовати меницу за добро извршење посла. Ово истовремено може 
бити и разлог за раскид оквирног споразума. 
 
6) Добављач је дужан да наручиоцу достави рачун који је састављен на основу документа - 
отпремнице којом се верификује квантитет и квалитет испоруке, чиме ће доказати да је 
поступио по захтеву наручиоца. 
 
7) Добављач чија понуда буде оцењена као најповољнија у партијама 8,17,18,19,20 и 21 у 
обавези је да приликом фактурисања наручиоцу уз рачун достави ценовник (пијачни 
барометар) Лиманске пијаце у Новом Саду, који се налази на сајту ЈКП Тржница, а који се 
односи на дан испоруке предметне робе, како би наручилац могао у складу са понуђеним 
умањењем Добављача датим у понуди утврдити стварни износ достављеног рачуна. Приликом 
састављања рачуна као параметар узима се максимална цена предметне робе из приложеног 
ценовника, с обзиром да се захтевају намирнице (пољопривредни производи) прве класе, док 
за јаја "А" класа, "М" - група (53гр - 63гр) и у односу на исту, врши процентуално умањење.  
Код производа из ценовника (пијачни барометар) Лиманске пијаце у Новом Саду, а који се 
налази на сајту ЈКП Тржница и који су исказани у јединици мере комад или веза, лице 
задужено за наручивање код наручиоца и лице задужено од стране добављача ће заједно 
извршити увид цена на Лиманској пијаци о чему ће сачинити службену белешку и на основу 
непосредно међусобно утврђене цене ће се извршити обрачун. 
За производе који се испоруче а у том тренутку их нема у ценовнику (пијачни барометар) 
Лиманске пијаце у Новом Саду, обрачун ће се извршити на основу заједно извршеног увида у 
цене на Лиманској пијаци од стране лица задуженог за наручивање код наручиоца и лица 
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задуженог од стране добављача, о чему ће сачинити службену белешку и на основу непосредно 
међусобно утврђене цене ће се извршити обрачун. 
 
12. ЦЕНА, ПРОМЕНА ЦЕНА И НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
1. За партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16 цена добара која су предмет набавке мора бити 
изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са свим трошковима које понуђач има у 
реализацији набавке. 
 
Наведене количине у обрасцу структуре цене су оквирне и могу се повећати односно смањити 
у складу са потребама Наручиоца, с тим да је висина утрошка буџетских средстава 
лимитирана процењеном вредношћу за сваку партију на који износ ће Оквирни споразум и 
бити закључен. 

Добијени збир укупних понуђених цена без ПДВ-а (јединична цена без ПДВ-а помножена са 
оквирним количинама) представља цену за поређење према којој ће се вршити рангирање 
понуда, а не за оцену прихватљивости понуда и не представља износ који ће Наручилац 
потрошити за јавну набавку. Понуде које прелазе износ процењене вредности неће бити 
одбијене као неприхватљиве. 
 
Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама не може бити већа од вредности оквирног 
споразума за сваку партију. 
 
Наручилац може након закључења оквирног споразума без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог оквирног споразума, при чему 
укупна вредност повећања оквирног споразума не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. 
 
Цене из понуде су фиксне до 01.01.2020. године, а након тога евентуална промена цене 
дозвољена је на следећи начин: 
 
За партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16 након закључења Оквирног споразума 
наручилац може да дозволи промену уговорене цене на више или ниже само из објективних 
разлога у складу са чл. 115 ЗЈН. 
 
Право на корекцију цене Понуђач стиче након 01.01.2020. године, под условом да индекс 
потрошачких цена хране у Републици Србији потврђује раст цена преко 5% у односу на цену 
коју је Понуђач дао у понуди.  Цена из понуде Понуђача се увећава за проценат који се добија 
као разлика између индекса потрошачких цена и 5% (нпр. уколико је раст цена 8% у односу 
на цену коју је Понуђач дао у понуди, дозвољено је повећање цене за 3%).  
 
Релевантни индекс потрошачких цена хране у Републици Србији је онај који је објављен од 
стране Републичког завода за статистику за класификовану групу производа која је предмет 
овог уговора. 
 
У случају да су се стекли услови за промену цена, Понуђач је дужан да Наручиоцу поднесе 
захтев у писаној форми. По примљеном захтеву за корекцију цена комерцијалиста упућује 
захтев Републичком заводу за статистику – група за дисеминацију и односе са јавношћу, у 
писаној или електронској форми путем сајта (www.stat.gov.rs). Након добијеног одговора  
наручилац обавештава Понуђача да ли је промена цене дозвољена и у ком проценту у односу 
на цену коју је Понуђач дао у понуди.  
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Након 01.01.2020. године, наручилац има право на корекцију, односно снижење цена датих у 
понуди у случају пада цена предметних добара у односу на важећу цену у Оквирном споразуму, 
а на основу индекса потрошачких цена хране у Републици Србији, објављеног од стране 
Републичког завода за статистику, под условом да индекс потрошачких цена хране у 
Републици Србији потврђује пад цена преко 5% у односу на цену коју је продавац дао у 
понуди.  Цена из понуде Понуђача се умањује за проценат који се добија као разлика између 
индекса потрошачких цена и 5% (нпр. уколико је пад цена 8% у односу на цену коју је 
Понуђач дао у понуди, дозвољено је смањење цене за 3%). 
 
Промењене, нове цене могу се примењивати само на будуће испоруке, након сагласности 
наручиоца. 
 
У случају смањења цене, Наручилац ће писмено обавестити Понуђача, с тим да ће се 
промењене цене примењивати од дана када понуђач прими писмено обавештење наручиоца о 
томе.  
Уколико једна од уговорених страна не прихвати промену цена, уговор се може отказати са 
отказним роком од 8 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. 
 
 
2. За партије 8,17,18,19,20 и 21 понуђач мора исказати проценат за који ће умањити цене 
конкретно траженог добра у односу на зелену пијацу (Лиманска пијаца у Новом Саду) на дан 
испоруке наручиоцу.  
 
С обзиром да су цене на Лиманској пијаци малопродајне, а да наручилац набавља знатне 
количине добара из наведених партија, за прихватљивост понуде наручилац одређује 
проценат умањења од најмање 20% без урачунатог ПДВ-а.  
 
Сваки понуђени проценат испод 20% сматраће се неприхватљивом понудом и као таква биће 
одбијена.  
 
Понуђени проценат умањења без ПДВ-а мора бити јединствен за све артикле из партије.  
 
За ове партије умањење које Понуђач наведе у понуди биће фиксно током реализације 
Оквирног споразума и неће подлегати променама ни из каквих разлога. 
 
Под укупним процентом умањења подразумева се да мора бити урачунат предмет јавне 
набавке (намирнице), као и сви остали пратећи трошкови које понуђач има у реализацији 
набавке.  
 
Укупан проценат умањења без ПДВ-а служи за рангирање и упоређивање понуда. 
 
Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама не може бити већа од вредности оквирног 
споразума за сваку партију. 
 
3. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у 
смислу ЗЈН 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. 
 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према 
члану 92. ЗЈН. 
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Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити урачунати у коначну 
цену. Све понуде за набавку добара се дају на бази доставе добара ФЦО магацин наручиоца у 
Новом Саду. 
Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се 
тако што се упоређују њихове цене исказане без ПДВ-а. 
 
13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе 
краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), 
иста ће се сматрати неприхватљивом. 
 
14. РОК ИСПОРУКЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок испоруке. 
Рок испоруке не може бити дужи од два календарска дана. У случају да понуђач наведе дужи 
рок испоруке, 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. 
 
15. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
1. Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави средство обезбеђења за 
озбиљност понуде: 
 
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде за партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16 
донеће у висини од 10% од вредности понуде без пдв-а за сваку партију.  
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде за партије 8,17,18,19,20 и 21 донеће у висини од 
10% од процењене вредности без пдв-а за сваку партију.  
 
Рок важења банкарске гаранције је минимално исти колико и понуђени рок важења понуде од 
стране сваког понуђача, с тим да не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив, без приговора. 
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека 
рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише или 
благовремено не потпише оквирни споразум или не достави средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење оквирног споразума прописано конкурсном документацијом. 
 
У случају да понуђач подноси понуде за више партија, може да приложи једну банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде у корист наручиоца, у којој ће навести за које се све партије 
гаранција за озбиљност понуде односи и где ће укупан износ понуда бити исказан појединачно 
за сваку партију и збирно за све партије, тачније 10% од вредности понуда за партије 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16, односно 10% од процењене вредностидпартија за партије 8, 
17, 18, 19, 20, 21. 



Страна 26 од 177 

2. Добављач је дужан да по потписивању оквирног споразума, а најкасније у року од 3 дана (за 
сваку партију посебно) преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као средство обезбеђења за 
добро извршење оквирног споразума, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 5% 
процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а за две године важења оквирног споразума за 
сваку партију посебно. 
 
Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу.  
 
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.  
 
Модел меничног овлашћења за добро извршење оквирног споразума дат је у Прилогу 17. 

 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач:  

- без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор, када му је исти додељен у 
складу са овим оквирним споразумом или 
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и тај добављач 
закључе по основу овог оквирног споразума. 
 

3. Добављач се обавезује да приликом потписивања сваког појединачног уговора о јавној 

набавци за сваку партију, Наручиоцу преда потписану и регистровану бланко сопствену 

меницу са меничним овлашћењем у циљу обезбеђења доброг и благовременог извршења свих 

уговорних обавеза добављача, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. 

 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење са назначеним износом од 5% од 

вредности појединачног уговора, без ПДВ-а, састављено према моделу датом у Прилогу 17а) 

осим за партије 8,17,18,19,20 и 21 за које се доставља средство обезбеђења на износ од 50.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

Меница се реализује уколико добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен 

поједничним уговором. 

 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, добављач је дужан да обезбеди нову 

потписану и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

 

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу. 

 

Рок важења менице је 15 дана дужи од истека сваког појединачног уговора. 
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Напомена: 

Сваки појединачни уговор мора бити обезбеђен меницом за добро извршење посла, на начин и 

под условима претходно наведеним, с тим да наручилац дозвољава да се, из разлога 

економичности и ефикасности, већ дата меница за један уговор може користити и за други 

уговор из истог оквирног споразума, али само под условом да је претходни уговор за који је 

достављена меница у потпуности успешно реализован, и под условом да је меница наплатива и 

за тај наредни уговор. 

 

Меница за добро извршење оквирног споразума и меница обезбеђења доброг и благовременог 

извршења свих уговорних обавеза добављача, не морају бити печатиране у складу Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења НБС 

(„Сл.гласник РС“, бр. 55/11, 80/15, 76/16 и 82/17) осим ако клијент (добављач) и Банка немају 

други договор о употреби печата. Битно је да је меница наплатива. 

16. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у 
наставку поступка или касније. 
 
У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о 
понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 
Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као поверљив и 
да то образложи.  
 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени 
податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу 
мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». Наручилац не одговара за поверљивост података који 
нису означени на наведени начин. 
 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац 
ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће 
његов заступник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и 
потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, 
наручилац ће понуду у целини одбити. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена 
понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересована 
лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуда при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији. Комуникација у вези са додатним 
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информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о 
јавним набавкама. 
 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници www.scns.rs. 
 
Питања је потребно упутити на адресу наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, са 
назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН-ОС 05/2019" или 
послати факсом на број 021/458-926 или електронском поштом на адресу 
javne.nabavke@scns.rs., радним данима, понедељак-петак у периоду од 07.00 до 14.00 часова. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 
18. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, наручилац може, било на 
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да 
измени или допуни конкурсну документацију. 
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на интернет 
страници наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН, 
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца. 
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају 
саставни део конкурсне документације.   
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе наручиоца и понуђача које 
су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом 
крајњем року за подношење понуда. 
 
19.  ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за подношење понуде да измени, 
допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако 
наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре 
истека рока за подношење понуда. 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно 
преко писарнице наручиоца, или путем поште на адресу наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 
4 Нови Сад, са назнаком: "ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЈН-ОС 05/2019 за 
партију __________ - НЕ ОТВАРАЈ". 
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или 
допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписане од стране 
овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.  
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 
затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 
 
20.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко 
других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у ком 
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случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале 
понуду понуђача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као 
релевантну цену по јединици мере.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача. 
 
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју 
тражити, нудити или дозволити промене у понуди. 
 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако 
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
 
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна 
објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива. 
 
22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 
УГОВОРИМА  
 
Наручилац може да одбије понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује 
да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 
о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 
 
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
 
Доказ може бити: 
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или коначну 
одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 
23. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА  
 
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве. 
 
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 
позиву за подношење понуда. 
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације. 
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
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. 
 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
24. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  
 
Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да су 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за 
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси искључиво понуђач. 
 
25. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно 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 
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заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, поштом, маилом или 
факсом, на адресу Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, препоручено са повратницом, 
(javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926) радним данима од понедељка до петка у периоду од 
07.00 до 14.00 часова, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема Захтева за 
заштиту права. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
Наручиоца најкасније 7 (седам) 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 није исте отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) 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 захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
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. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени 
рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, као и да 
поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се 
налази на сајту Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева поступи у 
свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се налази на сајту 
Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/). 
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
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;  
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(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(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. 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1.  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од:  
 
1) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је 
набавка обликована по партијама;  
3) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене 
цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
 
26. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 
 
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, оквирни споразум ће бити закључен 
након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. ЗЈН, односно 
понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објаве одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
 
Наручилац ће потписати оквирни споразум и доставити изабраном понуђачу позив да 
приступи закључењу оквирног споразума у року до 8 (осам) дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права.  
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Позив за закључење оквирног споразума ће бити упућен путем е-maila, те је неопходно да по 
пријему истог изабрани понуђач потврди пријем маила те да одговори уколико није у 
могућности да одређеног дана приступи у просторије Наручиоца. У том случају ће му уговори 
бити достављени брзом поштом, које је дужан да потпише и у року од три дана врати 
наручиоцу потписане.   
 
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, 
наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем, 
а сходно члану 113. став 3. ЗЈН. 
 
Након ступања на снагу Оквирног споразума, када настане потреба за предметом набавке, 
Наручилац ће електронским путем упутити позив Добављачима за закључење уговора о 
јавној набавци. Позив за закључење појединачних уговора, биће упућени електронским путем 
односно на е-маил адресу коју наведу у достављеној понуди и чији пријем су дужни писмено 
да потврде, те да одговоре уколико нису у могућности да одређеног дана приступе у просторије 
наручиоца. 
 
Уколико понуђачи нису у могућности да одређеног дана приступе у просторије наручиоца, у 
том случају ће уговори бити достављени брзом поштом, које су дужни да у року од три дана 
врате Наручиоцу потписане. У случају промене електронске адресе, дужни су да о томе 
обавесте Наручиоца.  

 

Наручилац ће у уговору о јавној набавци навести тачну спецификацију и количину добара 
које наручује, као и укупну вредност уговора о јавној набавци, према јединичним ценама 
датим у понуди. 
 
27. ОБУСТАВА ПОСТУПКА  
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној 
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, из 
објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка 
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, 
односно у наредних 6 (шест) месеци. 
 
28. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира 
да ли ће његова понуда бити прихваћена или не, и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди. 
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29. КОМУНИКАЦИЈА 
 
Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између наручиоца и понуђача у 
поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште 
или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени 
Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 

 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 
Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој мејл као и радно време и особу за контакт, ради 
исправног/валидног достављања докумената. 
 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним 
набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконски акти који 
регулишу ову материју. 
 
Контакт особа: Драгана Кнежевић, дипл.правник, службеник за јавне набавке, е-маил: 
javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926 радним данима од понедељка до петка у периоду од 
07.00 до 14.00 часова. 
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Образац 1. 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
1)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3)   ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
                            (заокружити) 
 

 

Назив понуђача 

Седиште и адреса Понуђача 

Овлашћено лице за потписивање 
уговора 

Особа за контакт 

Телефон/факс 

Е-mail 

Радно време понуђача: 
(радни дан,викенд,празници)  

Текући рачун предузећа и банка 

Матични број понуђача 

Порески број предузећа – ПИБ 

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 
 

               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

______________________________________                           
 

                                                                                                              Потпис овлашћеног  лица 
Датум:             
                                                        
____________. године                                                                    _____________________________ 
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Образац 2. 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) као овлашћено лице понуђача,  
 
 
______________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 
 
 
дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број 
_____________ од 2019. године, припремљену на основу позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке бр. ЈН-ОС 05/2019 - Прехрамбени производи објављеног на 
Порталу Управе за јавне набавке, на интернет страници Установе Студентског центра 
Нови Сад и на порталу "Службеног гласника Републике Србије", подносим независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
               
 
                                                                                           Потпис овлашћеног лица/члана групе 
Датум:      
                                                               
________________. године                                              _____________________________ 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац 3. 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Изјављујем да ћу у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН-ОС 05/2019 - Прехрамбени 
производи - партија бр. _________ за реализацију јавне набавке, ангажовати следеће 
подизвођаче: 
 

 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

ДЕО ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ КОЈУ ИЗВОДИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

У  ПОНУДИ 
(процентуално) 

 
 

 
 

  

 

 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

                                                                                           Потпис овлашћеног  лица Понуђача, 
    Датум:   
                                                                   
   ____________. године                                                    _____________________________ 

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

           

 

 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири 
ангажована подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за 
првог подизвођача). 
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Образац 4. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 
Назив подизвођача 

Адреса и седиште подизвођача 

Овлашћено лице за 
потписивање уговора 

Особа за контакт 

Телефон 

Телефакс 

E-mail 

Радно време подизвођача: 
(радни дан,викенд,празници) 

Текући рачун подизвођача 

Матични број подизвођача 

Порески број подизвођача – 
ПИБ 

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 
 

                                                                                           Потпис овлашћеног лица Понуђача 
Датум:               
                                                              
_____________. године                                                _____________________________ 
 
                                                                                        Потпис овлашћеног лица Подизвођача 
                                                                                             _______________________________ 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача 
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Образац 5. 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача 

 

Овлашћено лице члана групе   

Особа за контакт  

Телефон/факс  

Е-mail  

Радно време члана групе: 
(радни дан,викенд,празници) 

 

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 

  
 

Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 

 

                                                                                                      Потпис овлашћеног  лица 
Датум:               
                                                      
_______________. године                                                      _____________________________ 
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Образац 6. 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ЗА ПОНУЂАЧА 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице Понуђача дајем следећу  
 
 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач _________________________________________ из __________________________, 
Адреса: ____________________________________  , Матични број: __________________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН-ОС 05/2019 и 
то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси Понуђач самостално, овом Изјавом доказује да испуњава све 
услове из тачке 1 до 3. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве 
фотокопира у довољном броју примерака, попуни и потпише од стране овлашћеног 
лица за сваког понуђача из групе понуђача. 
 
 
 
Датум:                                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача:  
 
_____________  . године                                               __________________________________                                            
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Образац 7. 
 
 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач_______________________________________ из _________________________, 
Адреса: __________________________________________  , Матични број: ____________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН-ОС 05/2019 и 
то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
 
 
 
Датум:                                                                       Потпис овлашћеног лица подизвођача 
____________. године                                               __________________________________                                            
 
 
 
 
 
Напомена:  
 
Уколико Понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за 
сваког подизвођача који треба да попуне и потпишу. 
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Образац 8. 
 

РЕФЕРЕНТ ЛИСТА 
ЗА ЈН-ОС 05/2019 ЗА ПАРТИЈУ БР. __________ И НАЗИВ -______________________ 

 
 
 

Ред. 
број 

Референтни  
наручилац 

Лице за контакт 
и бр. телефона 

Вредност испоручених добара у 
динарима без ПДВ-а 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

УКУПНО:  

 
 
 
                                                                                                  Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                                              
_____________. године                                               _____________________________ 
 
Напомена: 
У случају достављања података за већи број наручилаца/купаца, којима су 
испоручивана добра која су предмет набавке, на другом примерку почети са уписивањем 
редног броја 11.  
Уз попуњену референтну листу обавезно доставити потврде свих наведених наручилаца, 
тј. Наручилаца који се налазе на овој референтној листи (Образац бр. 9).  
Подаци унети у референт листу а за које није достављена потврда наручиоца/купца, неће 
се узимати у разматрање. 
 
Образац копирати у довољном броју примерака у зависности од тога за колико се 
партија подноси понуда. 
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Образац 9. 
 

П О Т В Р Д А  
ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 
    
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:__________________________________________________ 

СЕДИШТЕ:____________________________________________________________________ 

УЛИЦА И БРОЈ:_______________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН:____________________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ:______________________________________________________________ 

ПИБ:__________________________________________________________________________ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _________________________________________________________________ 

 
У складу са чл. 77 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) издаје се 
 

П О Т В Р Д А  
да је Добављач/понуђач    ____________________________________________________   
                                                            [назив и седиште продавца/понуђача] 
у претходне три године (од 12.07.2016, 2017, 2018 до 12.07.2019) купцу/наручиоцу 
испоручио предмет јавне набавке бр. ЈН-ОС 05/2019, партија бр. _______, у укупном 
износу од _____________________ динара без ПДВ-а и да је испоручио добра у 
уговореном року, обиму и квалитету и да у року трајања уговора није било рекламација 
на исто, односно да је отклонио уочене недостатке. 
 
 

Укупан износ 
испоручених добара 

без ПДВ-а 
од 12.07.2016. године 

Укупан износ 
испоручених добара 

без ПДВ-а 
у 2017. години 

Укупан износ 
испоручених добара 

без ПДВ-а 
у 2018. години 

Укупан износ 
испоручених добара 

без ПДВ-а 
до 12.07.2019. године 

 
 
 

   

 
УКУПНО: 

 

 

 
У ________________________ 
Дана: _____________________ 
                                                                                                    НАРУЧИЛАЦ 
 
                                                                                              ______________________ 
                                             (Потпис овлашћеног лица) 
 
НАПОМЕНА: Понуђач ову потврду може умножити у броју који сматра довољним, а у 
циљу доказивања и потврђивања референтне листе за сваку партију одвојено.  
Потврда  мора бити потписана од стране овлашћеног лица наручиоца.  
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Образац 10. 

                                                          
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16 
 
 
На основу објављеног позива за подношење понуда  у поступку јавне набавке добара - 
прехрамбени производи, ЈН-ОС 05/2019, ради закључења оквирног споразума о јавној 
набавци предметних добара, на период од 2 године са једним добављачем, по партијама, 
наручиоца Установе СЦ Нови Сад подносимо: 

 
ПОНУДУ 

бр. ________________ од __________________  
 

за партију _________________________________ (број и назив) 
 

 
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 
А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Збир укупних цена без ПДВ-а 
(у динарима) 

 
 

Укупан ПДВ 
(у динарима) 

 

Збир укупних цена са ПДВ-ом 
(у динарима) 

 

Рок важења понуде 
(не краћи од 90 дана) 

 

Рок испоруке 
(у данима, не дуже од 2 дана) 

 

 
                                                                                                  Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                                              
_______________. године                                               _____________________________ 
 
 
Напомене:  
 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити 
и потписати образац понуде. Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 
посебно. 
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Образац 10а. 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
за партије 8,17,18,19,20 и 21 

 
На основу објављеног позива за подношење понуда  у поступку јавне набавке добара - 
прехрамбени производи, ЈН-ОС 05/2019, ради закључења оквирног споразума о јавној 
набавци предметних добара, на период од 2 године са једним добављачем, по партијама, 
наручиоца Установе СЦ Нови Сад подносимо: 

 
ПОНУДУ 

бр. ________________ од __________________  
 

за партију _________________________________ (број и назив) 
 

 
 
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
  
А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Проценат умањења 
(не мањи од 20%) 

 
 

ПДВ 
(у проценту) 

 

Рок важења понуде 
(не краћи од 90 дана) 

 

Рок испоруке 
(у данима, не дуже од 2 дана) 

 

 
 
                                                                                                        Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                                              
________________. године                                                 _____________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и  
потписати образац понуде. Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 
посебно. 
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Образац 11. 
 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
за партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16 

 
(ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ И ПОТПИСАТИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ 

МОДЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА) 

 
 
Овај оквирни споразум закључен је између: 
 
1. Установе Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, 
мат.бр: 08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 код 
Управе за трезор Нови Сад, ЈБКЈС 02327, с једне стране као наручиоца (у даљем тексту: 
Наручилац), а коју при закључивању овог Оквирног споразума заступа директор Зоран 
Мартиновић, дипл. правник 
 
и следећег Добављача: 
 
2. ____________________________________ из _________________, ул. 
______________________________ бр.___, мат.бр: _______________ , шифра делатности: 
_______, ПИБ: _________________, бр.т.рн: _______________________, код 
_______________________________________ банке с друге стране као понуђача (у даљем 
тексту: Добављач), а кога при закључивању овог Оквирног споразума заступа 
_______________________________; 

 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
2.1. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________.  
2.2. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________. 
 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  
 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН-ОС 05/2019, са 
циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године, за 
партију _____ ; 
- да је Добављач доставио Понуду бр. ________ од _________ године, која чини саставни део 
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача) 
-  овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 
јавној набавци; 
- обавеза Наручиоца настаје закључивањем појединачног уговора (Модел уговора, образац 
12 конкурсне документације) о јавној набавци на основу оквирног споразума; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _______________ 
од ___________ 2019. године у складу са којом се закључује овај оквирни споразум и да је 
истекао рок за подношење захтева за заштиту права. 
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора 
о јавној набавци добара – прехрамбени производи, за партију бр. 
_______________________________, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима 
из конкурсне документације, понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и 
стварним потребама Наручиоца.  
 

Члан 2. 
 

Предмет оквирног споразума је сукцесивно набављање добара за партију бр. 
____________________________________, према спецификацији која се налази у прилогу 
овог споразума.  
 
Спецификација са количинама добара дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини 
његов саставни део. Количине у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног 
споразума и у време спровођења споразума могу да се мењају.  
 
Наручилац ће предметна добра наручивати према стварним потребама. Оквирне 
количине зависе и од финансијских средстава и других промена на које Наручилац нема 
утицаја.  
 

 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 3. 

 
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном 
потписивања.  
 
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног или 
више појединачних уговора о јавној набавци, а све у зависности од стварних потреба 
Наручиоца, односно утрошка планираних количина, а под условима и у границама 
прописаним овим оквирним споразумом.  
 

 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 4. 

 
Вредност оквирног споразума за партију бр. ________________________________ износи 
__________________________ динара без пдв-а, односно _______________________________ 
са пдв-ом, што представља процењену вредност за две године важења оквирног споразума.  
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ЦЕНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
 

Члан 5. 
 

Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из прихваћених понуда 
Добављача. Фотокопија обрасца понуде добављача из отвореног поступка ради закључења 
оквирног споразума чини његов саставни део.  
 
Јединичне цене се односе на јединицу мере производа, што подразумева да у уговорену 
цену улазе трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које Добављач има у 
реализацији предметне набавке.  
 
Право на корекцију цене Добављач стиче након 01.01.2020. године, под условом да индекс 
потрошачких цена хране у Републици Србији потврђује раст цена преко 5% у односу на 
цену коју је Добављач дао у понуди. Цена из понуде Добављача се увећава за проценат 
који се добија као разлика између индекса потрошачких цена и 5% (нпр. уколико је раст 
цена 8% у односу на цену коју је Понуђач дао у понуди, дозвољено је повећање цене за 
3%).  
 
Релевантни индекс потрошачких цена хране у Републици Србији је онај који је објављен 
од стране Републичког завода за статистику за класификовану групу производа која је 
предмет овог уговора. 
 
У случају да су се стекли услови за промену цена, Добављач је дужан да Наручиоцу 
поднесе захтев у писаној форми. По примљеном захтеву за корекцију цена комерцијалиста 
упућује захтев Републичком заводу за статистику – група за дисеминацију и односе са 
јавношћу, у писаној или електронској форми путем сајта (www.stat.gov.rs). Након 
добијеног одговора  наручилац обавештава Добављача да ли је промена цене дозвољена и 
у ком проценту у односу на цену коју је Добављач дао у понуди.  
 
Након 01.01.2020. године, наручилац има право на корекцију, односно снижење цена датих 
у понуди у случају пада цена предметних добара у односу на важећу цену у Оквирном 
споразуму, а на основу индекса потрошачких цена хране у Републици Србији, објављеног 
од стране Републичког завода за статистику, под условом да индекс потрошачких цена 
хране у Републици Србији потврђује пад цена преко 5% у односу на цену коју је продавац 
дао у понуди.  Цена из понуде Добављача се умањује за проценат који се добија као 
разлика између индекса потрошачких цена и 5% (нпр. уколико је пад цена 8% у односу на 
цену коју је Добављач дао у понуди, дозвољено је смањење цене за 3%). 
 
Промењене, нове цене могу се примењивати само на будуће испоруке, након сагласности 
наручиоца. 
 
У случају смањења цене, Наручилац ће писмено обавестити Добављача, с тим да ће се 
промењене цене примењивати од дана када понуђач прими писмено обавештење 
наручиоца о томе. 
 
Укупна вредност свих појединачних уговора о набавци добара не може бити већа од 
вредности оквирног споразума за сваку партију. 
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 
 

Члан 6. 

 
Након ступања на снагу Оквирног споразума, када настане потреба за предметом 
набавке, Наручилац ће електронским путем упутити позив Добављачима за закључење 
уговора о јавној набавци. Позив за закључење појединачних уговора, биће упућени 
електронским путем односно на е-маил адресу коју наведу у достављеној понуди и чији 
пријем су дужни писмено да потврде, те да одговоре уколико нису у могућности да 
одређеног дана приступе у просторије наручиоца. 
 
Уколико понуђачи нису у могућности да одређеног дана приступе у просторије наручиоца, 
у том случају ће уговори бити достављени брзом поштом, које су дужни да у року од три 
дана врате Наручиоцу потписане. У случају промене електронске адресе, дужни су да о 
томе обавесте Наручиоца.  

 

Наручилац ће у уговору о јавној набавци навести тачну спецификацију и количину 
добара које наручује, као и укупну вредност уговора о јавној набавци, према јединичним 
ценама датим у понуди. 
 

Појединачни уговор о јавној набавци ступа на снагу даном обостраног потписивања од 
стране овлашћених представника наручиоца и добављача. 

 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају се 
закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 
уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са трајањем 
Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 
 
 
 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 7. 
 

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
(“Службени гласник РС”, бр. 7/18, 59/2018 и 8/2019), све фактуре које буду испостављене за 
Установу Студентски центар Нови Сад, морају бити регистроване у Централном регистру 
фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html). У супротном, 
испостављена фактура не може бити плаћена. 
 
На основу појединачног уговора о јавној набавци добара који закључе Наручилац и 
Добављач а на основу овог оквирног споразума, Наручилац ће плаћање вршити по 
извршеној испоруци у року до 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна, а 
све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17) и то на текући рачун 
који ће Добављач назначити Наручиоцу на рачуну.  
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Отпремница и рачун морају гласити на „Установа Студентски центар Нови Сад“ и морају 
да садрже деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у Студентском 
Центру Нови Сад, тачан назив добра, као и јединичне цене. 
 
Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице којом се верификује квантитет и 
квалитет испоруке.  
 
Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату 
вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 
6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 
13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.) 
 
Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност у току важења овог оквирног 
споразума и појединачно закључених уговора, примењиваће се важећи Закон о порезу на 
додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка 
његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне Оквирног 
споразума и анекси уговора.  
 

ИСПОРУКА ДОБАРА 
 

Члан 8. 
 
Добављач је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 
појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и 
Добављача, у складу са овим оквирним споразумом и условима који су дефинисани 
конкурсном документацијом. 
 
Рок испоруке се прецизира од дана пријема наруџбенице представника Наручиоца која се 
упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. Наручивање добара Наручилац ће вршити 
најкасније 2 дана пре испоруке, путем наруџбенице у времену до 12.00 часова.  
 
Испорука не може бити дужа од рока који је дат у понуди. 
 
Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач 
дужан да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева.  
 
Лице задужено од стране Наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с 
тим да ће истовремено упутити и писмену наруџбеницу путем факса или е-mаil-а у којој ће 
нагласити да је у питању хитна испорука.   

 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 9. 
 

Добављач је дужан да по потписивању Оквирног споразума, а најкасније у року од 3 дана 
(за сваку партију посебно), преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као средство 
обезбеђења за добро извршење оквирног споразума.  
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Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5 % 

процењене вредности без ПДВ-а јавне набавке за две године важења оквирног споразума 

за сваку партију посебно. 

 

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу.  

 

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења Оквирног споразума.  

 

Модел меничног овлашћења за добро извршење Оквирног споразума дат је у Обрасцу бр. 

17. 

 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач:  

- без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор, када му је исти додељен у 
складу са овим оквирним споразумом или 
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и тај добављач 
закључе по основу овог оквирног споразума. 
 

Меница за добро извршење оквирног споразума не мора бити печатирана у складу 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 

НБС („Сл.гласник РС“, бр. 55/11, 80/15, 76/16 и 82/17) осим ако клијент (добављач) и Банка 

немају други договор о употреби печата. Битно је да је меница наплатива. 

 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да приликом потписивања сваког појединачног уговора о јавној 

набавци за сваку партију, Наручиоцу преда потписану и регистровану бланко сопствену 

меницу са меничним овлашћењем у циљу обезбеђења доброг и благовременог извршења 

свих уговорних обавеза добављача, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. 

 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено менично овлашћење са назначеним износом од 5% од 

вредности појединачног уговора. 

 

Меница се реализује уколико добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен 

поједначним уговором. 

 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, добављач је дужан да обезбеди нову 

потписану и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 
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Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу. 

 

Рок важења менице је 15 дана дужи од истека сваког појединачног уговора. 

 

Наручилац дозвољава да се, из разлога економичности и ефикасности, већ дата меница за 

један уговор може користити и за други уговор из истог оквирног споразума, али само под 

условом да је претходни уговор за који је достављена меница у потпуности успешно 

реализован, и под условом да је меница наплатива и за тај наредни уговор. 

 

Менице за обезбеђење доброг и благовременог извршења свих уговорних обавеза 

добављача, не морају бити печатиране у складу Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења НБС („Сл.гласник РС“, бр. 55/11, 80/15, 

76/16 и 82/17) осим ако клијент (добављач) и Банка немају други договор о употреби 

печата. Битно је да је меница наплатива. 

 

КВАЛИТЕТ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 
 

Члан 11. 
 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 
појединачног уговора о јавној набавци који закључе наручилац и Добављач, у складу са 
оквирним споразумом.  
 
Добављач гарантује да ће добра која су предмет оквирног споразума и која ће се 
испоручивати по основу закључених појединачних уговора одговарати стандардима 
прихваћеним у Републици Србији. 
 
Уколико се на добрима која су предмет овог оквирног споразума установи било какав 
недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, 
Наручилац ће доставити писмену рекламацију Добављачу, који је дужан да изврши 
неопходну замену истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.   
 
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову 
врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и у складиштењу. 
 
Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или 
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, 
надокнадити Купцу о свом трошку.  

 
Члан 12. 

 
Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда 
важећих за добра која су предмет овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о 
безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр. 41/09 и 17/2019) и Правилника о општим и 
посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 
("Сл.гласник РС" бр. 72/2010 и 62/2018), те да ће уважити евентуалне примедбе 



Страна 53 од 177 

инспекцијских органа као да их је добио од Наручиоца до момента преузимања уговорених 
роба у магацину Наручиоца. 
 
Добављач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. 
 
Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже да 
је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења 
испоручене робе код Наручиоца. 

 
 

РАСКИД СПОРАЗУМА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

Члан 13. 
 

Овај Споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Добављача.  
 
Наручилац може раскинути овај Споразум у односу на одређеног добављача у следећим 
случајевима:  
- да Добављач без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор, када му је 
исти додељен у складу са оквирним споразумом, 
- да Добављач не достави средство обезбеђења за добро извршење појединачног уговора у 
складу са чланом  10. овог Споразума, 
- раскида уговора склопљеног на основу овог Споразума, уколико је одговорност за раскид 
на страни изабраног Добављача, 
- ако добављач стекне негативну референцу у реализацији овог Споразума, 
- злоупотреба и преварно понашање Добављача.  
 
Оквирни споразум може бити измењен због наступања више силе, сходно одредбама 
наведеним у оквирном споразуму.  
 
Наручилац може након закључења оквирног споразума без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог оквирног споразума, при 
чему укупна вредност повећања оквирног споразума не може да буде већа од 5.000.000 
динара.  
 
У случају измене оквирног споразума, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени 
оквирног споразума и да у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објави на Порталу 
јавних набавки и да достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији.  
 

 
ДОДАТНА КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА 

 
Члан 14. 

 
Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 
добара која су предмет овог Споразума у овлашћеној институцији у Новом Саду. Трошкове 
за хемијско-биолошку анализу сноси Добављач. 
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ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.  
 
Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од настанка било какве пословне промене, о 
истој писмено обавести Наручиоца.  

 
Члан 16. 

 
Оквирни споразум је састављен у 6 (шест) примерака, 2 (два) задржава Добављач, а 4 
(четири) Наручилац.  

 
Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 6 (шест) 
истоветних примерака, по 2 (два) за Добављача а 4 (четири) за Наручиоца.   
 

 
Члан 17. 

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим оквирним споразумом 
решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Новом Саду. 

 
Члан 18. 

 
Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања обе стране. 
 
 
За Добављача                                                             За Наручиоца    
 ____________________                        _____________________ 
 
 
 
Напомена: Потребно је да понуђач попуни и потпише овај модел оквирног споразума и 
тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у 
случају да буде позван на закључење, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног 
споразума из предметне конкурне документације.  
 
Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити 
закључен са добављачима.  
 
Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли 
добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, периоду на који се 
закључује оквирни споразум и сл.  
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Образац 11а. 
 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
за партије 8,17,18,19,20 и 21 

 
(ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ И ПОТПИСАТИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ 

МОДЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА) 

 
 
Овај оквирни споразум закључен је између: 
 
1. Установе Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, 
мат.бр: 08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 код 
Управе за трезор Нови Сад, ЈБКЈС 02327, с једне стране као наручиоца (у даљем тексту: 
Наручилац), а коју при закључивању овог Оквирног споразума заступа директор Зоран 
Мартиновић, дипл. правник 
 
и следећег Добављача: 
 
2. ____________________________________ из _________________, ул. ____________________ 
бр.___, мат.бр: _______________ , шифра делатности: _______, ПИБ: _________________, 
бр.т.рн: _______________________, код _______________________________________ банке с 
друге стране као понуђача (у даљем тексту: Добављач), а кога при закључивању овог 
Оквирног споразума заступа _______________________________; 

 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
2.1. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________.  
2.2. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________. 
 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  
 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН-ОС 05/2019, са 
циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године, за 
партију _____ ; 
- да је Добављач доставио Понуду бр. ________ од _________ године, која чини саставни део 
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача) 
-  овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 
јавној набавци; 
- обавеза Наручиоца настаје закључивањем појединачног уговора (Модел уговора, образац 
12а конкурсне документације) о јавној набавци на основу оквирног споразума; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _______________ 
од ___________ 2019. године у складу са којом се закључује овај оквирни споразум и да је 
истекао рок за подношење захтева за заштиту права. 
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора 
о јавној набавци добара – прехрамбени производи, за партију бр. 
_______________________________, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима 
из конкурсне документације, понудом Добављача, одредабама овог оквирног споразума и 
стварним потребама Наручиоца.  
 

Члан 2. 
 

Предмет оквирног споразума је сукцесивно набављање добара за партију бр. 
____________________________________, према спецификацији која се налази у прилогу 
овог споразума.  
 
Спецификација са количинама добара дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини 
његов саставни део. Количине у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног 
споразума и у време спровођења споразума могу да се мењају.  
 
Наручилац ће предметна добра наручивати према стварним потребама. Оквирне 
количине зависе и од финансијских средстава и других промена на које Наручилац нема 
утицаја.  
 

 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 3. 

 
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном 
потписивања.  
 
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног или 
више појединачних уговора о јавној набавци, а све у зависности од стварних потреба 
Наручиоца, односно утрошка планираних количина, а под условима и у границама 
прописаним овим оквирним споразумом.  
 

 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 4. 

 
Вредност оквирног споразума за партију бр. ________________________________ износи 
__________________________ динара без пдв-а, односно _______________________________ 
са пдв-ом, што представља процењену вредност за две године важења оквирног споразума.  
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ЦЕНЕ И ПРОЦЕНТИ УМАЊЕЊА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
 

Члан 5. 
 

Уговори о јавним набавкама извршавају се по процентима умањења из прихваћених 
понуда Добављача, а у односу на релевантне цене на зеленој пијаци (Лиманска пијаца) у 
Новом Саду. Фотокопија обрасца понуде добављача из отвореног поступка ради 
закључења оквирног споразума чини његов саставни део.  
 
У уговорену цену из става 1 овог члана улазе трошкови транспорта, као и сви остали 
трошкови које Добављач има у реализацији предметне набавке.  
 
Проценти умањења које је понудио најповољнији изабрани Добављач су фиксни за све 
количине које ће испоручивати на основу појединачног закљученог уговора на основу 
оквирног споразума. 
 
Укупна вредност свих појединачних уговора о набавци добара не може бити већа од 
вредности оквирног споразума за сваку партију. 
 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 
Члан 6. 

 
Након ступања на снагу Оквирног споразума, када настане потреба за предметом 
набавке, Наручилац ће електронским путем упутити позив Добављачима за закључење 
уговора о јавној набавци. Позив за закључење појединачних уговора, биће упућени 
електронским путем односно на е-маил адресу коју наведу у достављеној понуди и чији 
пријем су дужни писмено да потврде, те да одговоре уколико нису у могућности да 
одређеног дана приступе у просторије наручиоца. 
 
Уколико понуђачи нису у могућности да одређеног дана приступе у просторије наручиоца, 
у том случају ће уговори бити достављени брзом поштом, које су дужни да у року од три 
дана врате Наручиоцу потписане. У случају промене електронске адресе, дужни су да о 
томе обавесте Наручиоца.  

 

Наручилац ће у уговору о јавној набавци навести тачну спецификацију и количину 
добара које наручује. 

 

Појединачни уговор о јавној набавци ступа на снагу даном обостраног потписивања од 
стране овлашћених представника наручиоца и добављача. 

 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају се 
закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 
уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са трајањем 
Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 7. 
 

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
(“Службени гласник РС”, бр. 7/18, 59/2018 и 8/2019), све фактуре које буду испостављене за 
Установу Студентски центар Нови Сад, морају бити регистроване у Централном регистру 
фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html). У супротном, 
испостављена фактура не може бити плаћена. 
 
На основу појединачног уговора о јавној набавци добара који закључе Наручилац и 
Добављач а на основу овог оквирног споразума, Наручилац ће плаћање вршити по 
извршеној испоруци у року до 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна, а 
све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17) и то на текући рачун 
који ће Добављач назначити Наручиоцу на рачуну.  
 
Отпремница и рачун морају гласити на „Установа Студентски центар Нови Сад“ и морају 
да садрже деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у Студентском 
Центру Нови Сад, тачан назив добра, као и јединичне цене. 
 
Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице којом се верификује квантитет и 
квалитет испоруке.  
 
Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату 
вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 
6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 
13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.) 
 
Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност у току важења овог оквирног 
споразума и појединачно закључених уговора, примењиваће се важећи Закон о порезу на 
додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка 
његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне Оквирног 
споразума и анекси уговора.  
 

ИСПОРУКА ДОБАРА 
 

Члан 8. 
 
Добављач је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 
појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и 
Добављача, у складу са овим оквирним споразумом и условима који су дефинисани 
конкурсном документацијом. 
 
Рок испоруке се прецизира од дана пријема наруџбенице представника Наручиоца која се 
упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. Наручивање добара Наручилац ће вршити 
најкасније 2 дана пре испоруке, путем наруџбенице у времену до 12.00 часова.  
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Испорука не може бити дужа од рока који је дат у понуди. 
 
Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач 
дужан да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева.  
 
Лице задужено од стране Наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с 
тим да ће истовремено упутити и писмену наруџбеницу путем факса или е-mаil-а у којој ће 
нагласити да је у питању хитна испорука.   

 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 9. 
 

Добављач је дужан да по потписивању Оквирног споразума, а најкасније у року од 3 дана 
(за сваку партију посебно), преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као средство 
обезбеђења за добро извршење оквирног споразума.  
 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5 % 

процењене вредности без ПДВ-а јавне набавке за две године важења оквирног споразума 

за сваку партију посебно. 

 

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу.  

 

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења Оквирног споразума.  

 

Модел меничног овлашћења за добро извршење Оквирног споразума дат је у Обрасцу бр. 

17. 

 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач:  

- без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор, када му је исти додељен у 
складу са овим оквирним споразумом или 
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и тај добављач 
закључе по основу овог оквирног споразума. 
 

Меница за добро извршење оквирног споразума не мора бити печатирана у складу 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 

НБС („Сл.гласник РС“, бр. 55/11, 80/15, 76/16 и 82/17) осим ако клијент (добављач) и Банка 

немају други договор о употреби печата. Битно је да је меница наплатива. 
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СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да приликом потписивања сваког појединачног уговора о јавној 

набавци за сваку партију, Наручиоцу преда потписану и регистровану бланко сопствену 

меницу са меничним овлашћењем у циљу обезбеђења доброг и благовременог извршења 

свих уговорних обавеза добављача, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. 

 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено менично овлашћење са назначеним износом од 50.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

Меница се реализује уколико добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен 

поједначним уговором. 

 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, добављач је дужан да обезбеди нову 

потписану и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

 

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу. 

 

Рок важења менице је 15 дана дужи од истека сваког појединачног уговора. 

 

Наручилац дозвољава да се, из разлога економичности и ефикасности, већ дата меница за 

један уговор може користити и за други уговор из истог оквирног споразума, али само под 

условом да је претходни уговор за који је достављена меница у потпуности успешно 

реализован, и под условом да је меница наплатива и за тај наредни уговор. 

 

Менице за обезбеђење доброг и благовременог извршења свих уговорних обавеза 

добављача, не морају бити печатиране у складу Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења НБС („Сл.гласник РС“, бр. 55/11, 80/15, 

76/16 и 82/17) осим ако клијент (добављач) и Банка немају други договор о употреби 

печата. Битно је да је меница наплатива. 

 

КВАЛИТЕТ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 
 

Члан 11. 
 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 
појединачног уговора о јавној набавци који закључе наручилац и Добављач, у складу са 
оквирним споразумом.  
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Добављач гарантује да ће добра која су предмет оквирног споразума и која ће се 
испоручивати по основу закључених појединачних уговора одговарати стандардима 
прихваћеним у Републици Србији. 
 
Уколико се на добрима која су предмет овог оквирног споразума установи било какав 
недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, 
Наручилац ће доставити писмену рекламацију Добављачу, који је дужан да изврши 
неопходну замену истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.   
 
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову 
врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и у складиштењу. 
 
Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или 
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, 
надокнадити Наручиоцу о свом трошку.  

 
Члан 12. 

 
Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда 
важећих за добра која су предмет овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о 
безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр. 41/09 и 17/2019) и Правилника о општим и 
посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 
("Сл.гласник РС" бр. 72/2010 и 62/2018), те да ће уважити евентуалне примедбе 
инспекцијских органа као да их је добио од Наручиоца до момента преузимања уговорених 
роба у магацину Наручиоца. 
 
Добављач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. 
 
Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже да 
је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења 
испоручене робе код Наручиоца. 

 
 

РАСКИД СПОРАЗУМА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

Члан 13. 
 

Овај Споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Добављача.  
 
Наручилац може раскинути овај Споразум у односу на одређеног добављача у следећим 
случајевима:  
- да Добављач без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор, када му је 
исти додељен у складу са оквирним споразумом, 
- да Добављач не достави средство обезбеђења за добро извршење појединачног уговора у 
складу са чланом  10. овог Споразума, 
- раскида уговора склопљеног на основу овог Споразума, уколико је одговорност за раскид 
на страни изабраног Добављача, 
- ако добављач стекне негативну референцу у реализацији овог Споразума, 
- злоупотреба и преварно понашање Добављача.  
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Оквирни споразум може бити измењен због наступања више силе, сходно одредбама 
наведеним у оквирном споразуму.  
 
Наручилац може након закључења оквирног споразума без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог оквирног споразума, при 
чему укупна вредност повећања оквирног споразума не може да буде већа од 5.000.000 
динара.  
 
У случају измене оквирног споразума, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени 
оквирног споразума и да у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објави на Порталу 
јавних набавки и да достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији.  
 

 
ДОДАТНА КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА 

 
Члан 14. 

 
Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 
добара која су предмет овог Споразума у овлашћеној институцији у Новом Саду. Трошкове 
за хемијско-биолошку анализу сноси Добављач. 
 
Наручилац може једнострано отказати уговор о купопродаји са Добављачем без штетних 
последица по себе, уколико у току трајања уговора 3 (три) пута записнички утврди 
недостатке у квалитету, квантитету или очигледних грешака испоручених производа, уз 
отказни рок од 8 дана и истовремено ће реализовати меницу за добро извршење посла. Ово 
истовремено може бити и разлог за раскид оквирног споразума. 
 

 
 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.  
 
Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од настанка било какве пословне промене, о 
истој писмено обавести Наручиоца.  

 
 

Члан 16. 
 
Оквирни споразум је састављен у 6 (шест) примерака, 2 (два) задржава Добављач, а 4 
(четири) Наручилац.  

 
Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 6 (шест) 
истоветних примерака, по 2 (два) за Добављача а 4 (четири) за Наручиоца.   
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Члан 17. 
 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим оквирним споразумом 
решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Новом Саду. 

 
 
 

Члан 18. 
 
Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања обе стране. 
 
 
За Добављача                                                             За Наручиоца    
 ____________________                        _____________________ 
 
 
 
Напомена: Потребно је да понуђач попуни и потпише овај модел оквирног споразума и 
тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у 
случају да буде позван на закључење, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног 
споразума из предметне конкурне документације.  
 
Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити 
закључен са добављачима.  
 
Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли 
добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, периоду на који се 
закључује оквирни споразум и сл.  
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Образац 12. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
за партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16 

 
(ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ И ПОТПИСАТИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ МОДЕЛА 

УГОВОРА) 
 

Уговорне стране : 
 
1. Установа Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, 
мат.бр: 08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 код 
Управе за трезор Нови Сад, ЈБКЈС 02327, с једне стране као наручилац (у даљем тексту: 
Наручилац), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор Зоран Мартиновић, 
дипл. правник 
и 
2. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр. 
___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________, 
бр.т.рн: _________________________, код ________________________ банке с друге стране 
као понуђач (у даљем тексту: Добављач), а коју при закључивању овог Уговора заступа 
директор _______________________________ под следећим условима: 

 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
2.1. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________.  
2.2. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________. 
 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке добара - прехрамбени 
производи ред. бр. ЈН-ОС 05/2019 и закључио оквирни споразум са једним понуђачем на 
период од две године; 
- Да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду број _________________________ од 
_______________ 2019. године, која је заведена код Наручиоца под бројем ___________ од 
_______ 2019. године, а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. 
- Да понуда Добављача у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне 
документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора. 
- Да је Наручилац,  на основу закљученог Оквирног споразума бр. ______ од дана ________ 
2019. године, доделио уговор о јавној набавци Добављачу. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка прехрамбених производа (у даљем тексту: добара) за партију 
_____________________________, према усвојеној понуди, техничкој спецификацији и 
обрасцу структуре цена који се налазе у прилогу овог уговора.  
 

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 
Члан 2. 

 
Уговор се закључује по јединичним ценама добара које су исказане у усвојеној понуди 
Добављача. На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност у складу са 
законом. 
 
Јединичном ценом је обухваћена цена добара на коју се односе и зависни трошкови 
продаје: трошкови амбалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на месту предаје 
добара у магацин Наручиоца, на територији Новог Сада. 
 

Наручилац ће у уговору навести тачну спецификацију и количину добара које наручује, 
као и укупну вредност уговора о јавној набавци, према јединичним ценама датим у 
понуди (табела ће бити прилагођена према потребним количинама).  

 

Редни 

број 

Назив 
робе/намирнице 

Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 

цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1        

2        

 

Јединичне цене су подложне промени по правилима која су наведена у члану 4. овог 
уговора.  
 

ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан 3. 
 

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
("Службени гласник РС", бр. 7/18, 59/2018 и 8/2019), све фактуре које буду испостављене за 
Установу Студентски центар Нови Сад, морају бити регистроване у Централном регистру 
фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html). У супротном, 
испостављена фактура не може бити плаћена. 
 
Отпремница и рачун морају гласити на "Установа Студентски центар Нови Сад" и морају 
да садрже деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у Студентском 
Центру Нови Сад, тачан назив испоручених добара, као и јединичне цене. 
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Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и 
квалитет испоруке. 
 
Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату 
вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 
6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 
13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.) 
 
Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским планом за 2019. годину за ове намене. За део реализације уговора који се 
односи на 2020. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава 
предвиђених Законом о буџету РС за 2020. годину уколико исти буде усвојен или Одлуком 
о привременом финансирању. 
 
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања 
обавеза од стране Наручиоца. 
 

 
ПРОМЕНА ЦЕНЕ 

 
Члан 4. 

 
Након закључења појединачних уговора Наручилац може да дозволи промену цене на 
више или ниже само из објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН. Промену цена може 
да иницира како Наручилац тако и Добављач. 
 
Право на корекцију цене Добављач стиче након 01.01.2020. године, под условом да индекс 
потрошачких цена хране у Републици Србији потврђује раст цена преко 5% у односу на 
цену коју је Добављач дао у понуди.  Цена из понуде Добављача се увећава за проценат 
који се добија као разлика између индекса потрошачких цена и 5% (нпр. уколико је раст 
цена 8% у односу на цену коју је Понуђач дао у понуди, дозвољено је повећање цене за 
3%).  
 
Релевантни индекс потрошачких цена хране у Републици Србији је онај који је објављен 
од стране Републичког завода за статистику за класификовану групу производа која је 
предмет овог уговора. 
 
У случају да су се стекли услови за промену цена, Добављач је дужан да Наручиоцу 
поднесе захтев у писаној форми. По примљеном захтеву за корекцију цена комерцијалиста 
упућује захтев Републичком заводу за статистику – група за дисеминацију и односе са 
јавношћу, у писаној или електронској форми путем сајта (www.stat.gov.rs). Након 
добијеног одговора  наручилац обавештава Добављача да ли је промена цене дозвољена и 
у ком проценту у односу на цену коју је Добављач дао у понуди.  
 
Након 01.01.2020. године, наручилац има право на корекцију, односно снижење цена датих 
у понуди у случају пада цена предметних добара у односу на важећу цену у Оквирном 
споразуму, а на основу индекса потрошачких цена хране у Републици Србији, објављеног 
од стране Републичког завода за статистику, под условом да индекс потрошачких цена 
хране у Републици Србији потврђује пад цена преко 5% у односу на цену коју је продавац 
дао у понуди. Цена из понуде Добављача се умањује за проценат који се добија као разлика 
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између индекса потрошачких цена и 5% (нпр. уколико је пад цена 8% у односу на цену 
коју је Добављач дао у понуди, дозвољено је смањење цене за 3%). 
 
Промењене, нове цене могу се примењивати само на будуће испоруке, након сагласности 
наручиоца. 
 
У случају смањења цене, Наручилац ће писмено обавестити Добављача, с тим да ће се 
промењене цене примењивати од дана када понуђач прими писмено обавештење 
наручиоца о томе. 
 
Уколико једна од уговорених страна не прихвати промену цена, овај уговор се може 
отказати са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 5. 
 

Добављач се обавезује да приликом потписивања сваког појединачног уговора о јавној 

набавци за сваку партију, Наручиоцу преда потписану и регистровану бланко сопствену 

меницу са меничним овлашћењем у циљу обезбеђења доброг и благовременог извршења 

свих уговорних обавеза добављача, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. 

 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено менично овлашћење са назначеним износом од 5% од 

вредности појединачног уговора. 

 

Меница се реализује уколико добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен 

поједначним уговором. 

 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, добављач је дужан да обезбеди нову 

потписану и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

 

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу. 

 

Рок важења менице је 15 дана дужи од истека сваког појединачног уговора. 

 

Наручилац дозвољава да се, из разлога економичности и ефикасности, већ дата меница за 

један уговор може користити и за други уговор из истог оквирног споразума, али само под 

условом да је претходни уговор за који је достављена меница у потпуности успешно 

реализован, и под условом да је меница наплатива и за тај наредни уговор. 

 

Менице за обезбеђење доброг и благовременог извршења свих уговорних обавеза 

добављача, не морају бити печатиране у складу Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења НБС („Сл.гласник РС“, бр. 55/11, 80/15, 
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76/16 и 82/17) осим ако клијент (добављач) и Банка немају други договор о употреби 

печата. Битно је да је меница наплатива. 

 
ИСПОРУКА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 

 
Члан 6. 

 
Испоруке добара из члана 1. овог Уговора, Добављач ће вршити Наручиоцу у периоду од 
момента потписивања уговора и то сукцесивно како је то одређено у конкурсној 
документацији, а све према динамици и количини коју одреди Наручилац, без обзира да 
ли је радни или нерадни дан.  
 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорена добра према захтеву Наручиоца, у року 
датом у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву 
претрпљену штету која услед тога настане. 

 
 

КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА ДОБАРА 
 

Члан 7. 
 
Добављач гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора одговарати стандардима 
прихваћеним у Републици Србији и да ће се испоручивати на начин дефинисан 
конкурсном документацијом, Прилог 4, Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
тачка 10. Захтеви од значаја за припремање понуде. 
 
Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак или 
је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, Наручилац ће 
доставити писмену рекламацију Добављачу, који је дужан да изврши неопходну замену 
истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.   
 
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову 
врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и у складиштењу. 
 
Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или 
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, 
надокнадити Наручиоцу о свом трошку.  

 
Члан 8. 

 
Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда 
важећих за робу која је предмет овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о 
безбедности хране („Сл.гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019) и Правилника о општим и 
посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 
(„Сл.гласник РС“ бр. 72/2010 и 62/2018) те да ће уважити евентуалне примедбе 
инспекцијских органа као да их је добио од Наручиоца до момента преузимања уговорених 
роба у магацину Наручиоца. 
 
Добављач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. 
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Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже да 
је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења 
испоручене робе код Наручиоца. 

 
 

ДОДАТНА КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА 
 

Члан 9. 
 

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 
добара која су предмет овог Уговора у овлашћеној институцији у Новом Саду. Трошкове за 
хемијско-биолошку анализу сноси Добављач.  
 
У случају неисправности установљене на хемијско-биолошкој контроли исправности 
Наручилац ће робу вратити Добављачу, што може уједно бити и један од разлога за 
једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца. У овом случају неће бити потребна 
3 (три) записника, како је то дефинисано у чл. 10 ст. 2 овог Уговора. 

 
 

Члан 10. 
 

Уколико Добављач не поступи у складу са чланом 4, 5, 6, 7 и 8 овог уговора, Наручилац 
има право једностраног раскида уговора без штетних последица по себе. 
 
Наручилац може једнострано отказати уговор о купопродаји са Добављачем без штетних 
последица по себе, уколико у току трајања уговора 3 (три) пута записнички утврди 
недостатке у квалитету, квантитету или очигледних грешака испоручених производа, уз 
отказни рок од 8 дана и истовремено ће реализовати меницу за добро извршење посла. Ово 
истовремено може бити и разлог за раскид оквирног споразума. 
 
 

 
ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА 

 
Члан 11. 

 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у случају споразумног 
раскида, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.  
 
У случају измене уговора, Наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и је у 
року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки и да достави 
извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, а сходно члану 
115. ЗЈН.  
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ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе оквирног споразума 
дел.бр. _____________ од ________ 2019. године, Закона о облигационим односима, као и 
други прописи који регулишу ову материју. 
 

 
Члан 13. 

 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања обе уговорне стране и 
закључује се за период до утрошка уговорених количина.  

 
 

Члан 14. 
 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 
споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни суд 
у Новом Саду. 
 

 
Члан 15. 

 
Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 6 (шест) 
истоветних примерака, по 2 (два) за Добављача а 4 (четири) за Наручиоца.   
 
  За Добављача                                     За Наручиоца     
 ____________________              _____________________ 
 
Напомена: Потребно је да понуђач попуни податке на првој страни и потпише овај модел 
уговора. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
добављачем са којим ће бити  закључен оквирни споразум, с тим да ће исти бити 
прилагођен томе да ли добављач подноси заједничку понуду, понуду са подизвођачем, 
називу партије.  
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Образац 12а. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
за партије 8,17,18,19,20 и 21 

 
(ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ И ПОТПИСАТИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ  

МОДЕЛА УГОВОРА) 
 

Уговорне стране : 
 
1. Установа Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, 
мат.бр: 08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 код 
Управе за трезор Нови Сад, ЈБКЈС 02327, с једне стране као наручилац (у даљем тексту: 
Наручилац), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор Зоран Мартиновић, 
дипл. правник 
 
и 
 
2. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр. 
___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________, 
бр.т.рн: _________________________, код ________________________ банке с друге стране 
као понуђач (у даљем тексту: Добављач), а коју при закључивању овог Уговора заступа 
директор _______________________________ под следећим условима: 

 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
2.1. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________.  
2.2. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 
мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, кога 
заступа __________________________________________________. 
 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама(«Сл.гласник РС» бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке добара – прехрамбени 
производи ред. бр. ЈН-ОС 05/2019 и закључио оквирни споразум са једним понуђачем на 
период од две године; 
- Да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду број _________________________ од 
_______________ 2019. године, која је заведена код Наручиоца под бројем ___________ од 
_______ 2019. године, а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. 
- Да понуда Добављача у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне 
документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора. 
- Да је Наручилац,  на основу закљученог Оквирног споразума бр. ______ од дана ______ 
2019. године, доделио оквирни споразум. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка прехрамбених производа (у даљем тексту: добара), за партију 
_____________________________, према усвојеној понуди, техничкој спецификацији и 
обрасцу структуре цена који се налазе у прилогу овог уговора.  
 

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 
Члан 2. 

 
Уговор се закључује по јединичном проценту умањења од _________%, који је исказан у 
усвојеној понуди Добављача.  
 
Проценат умањења се односи на цене које су на зеленој пијаци (Лиманска пијаца у Новом 
Саду) на дан испоруке Наручиоцу. Као параметар се узима максимална цена предметне 
робе из ценовника (пијачни барометар) Лиманске пијаце у Новом Саду, који се налази на 
сајту ЈКП Тржница, а који се односи на дан испоруке предметне робе, с обзиром да се 
захтевају намирнице (пољопривредни производи) прве класе, док за јаја „А“ класа “М” – 
група (53гр – 63гр) и у односу на исту, врши процентуално умањење.  
 
Код производа из ценовника (пијачни барометар) Лиманске пијаце у Новом Саду, а који се 
налази на сајту ЈКП Тржница и који су исказани у јединици мере комад или веза, лице 
задужено за наручивање код наручиоца и лице задужено од стране добављача ће заједно 
извршити увид цена на Лиманској пијаци о чему ће сачинити службену белешку и на 
основу непосредно међусобно утврђене цене ће се извршити обрачун. 
 
За производе који се испоруче а у том тренутку их нема у ценовнику (пијачни барометар) 
Лиманске пијаце у Новом Саду, обрачун ће се извршити на основу заједно извршеног 
увида у цене на Лиманској пијаци од стране лица задуженог за наручивање код наручиоца 
и лица задуженог од стране добављача, о чему ће сачинити службену белешку и на основу 
непосредно међусобно утврђене цене ће се извршити обрачун. 
 
Коначна вредност уговора ће се утврдити обрачуном стварно испоручене количине добара 
по уговореном јединичном проценту умањења у односу на зелену пијацу (Лиманска пијаца 
у Новом Саду) на дан испоруке Наручиоцу (на начин како је описано у претходним 
ставовима овог члана), с тим да се по овом уговору не може испоручити већа количина од 
оне која је наведена у следећем ставу овог члана уговора.   
Наручилац ће у уговору навести тачну спецификацију и количину добара које наручује 
 
У јединичном проценту умањења цена добара обухваћени су поред цена добара на коју се 
односе и зависни трошкови продаје: трошкови амбалаже и паковања, утовара, транспорта 
и истовара на месту предаје добара – у магацин Купца, на територији Новог Сада. 
 
Уговорени проценат умањења током реализације Уговора неће подлегати променама ни из 
каквих разлога. 
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ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан 3. 
 

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама («Службени гласник РС», бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
(«Службени гласник РС», бр. 7/18, 59/2018 и 8/2019), све фактуре које буду испостављене за 
Установу Студентски центар Нови Сад, морају бити регистроване у Централном регистру 
фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html). У супротном, 
испостављена фактура не може бити плаћена. 
 
Отпремница и рачун морају гласити на „Установа Студентски центар Нови Сад“ и морају 
да садрже деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у Студентском 
Центру Нови Сад, тачан назив испоручених добара, јединичне цене и уговорени проценат 
умањења. 
 
Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице којом се верификује квантитет и 
квалитет испоруке. 
 
Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату 
вредност («Сл. гласник РС», бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 
6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 
83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 
13/2018 – усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.) 
 
Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским планом за 2019. годину за ове намене. За део реализације уговора који се 
односи на 2020 и 2021. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава 
предвиђених Законом о буџету РС за 2020 и 2021. годину уколико исти буде усвојен или 
Одлуком о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде 
штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца. 
 

 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 
Члан 4. 

 

Добављач се обавезује да приликом потписивања сваког појединачног уговора о јавној 

набавци за сваку партију, Наручиоцу преда потписану и регистровану бланко сопствену 

меницу са меничним овлашћењем у циљу обезбеђења доброг и благовременог извршења 

свих уговорних обавеза добављача, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. 

 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено менично овлашћење са назначеним износом од 50.000,00 

динара без ПДВ-а од вредности појединачног уговора 
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Меница се реализује уколико добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен 

поједначним уговором. 

 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, добављач је дужан да обезбеди нову 

потписану и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

 

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу. 

 

Рок важења менице је 15 дана дужи од истека сваког појединачног уговора. 

 

Наручилац дозвољава да се, из разлога економичности и ефикасности, већ дата меница за 

један уговор може користити и за други уговор из истог оквирног споразума, али само под 

условом да је претходни уговор за који је достављена меница у потпуности успешно 

реализован, и под условом да је меница наплатива и за тај наредни уговор. 

 

Менице за обезбеђење доброг и благовременог извршења свих уговорних обавеза 

добављача, не морају бити печатиране у складу Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења НБС („Сл.гласник РС“, бр. 55/11, 80/15, 

76/16 и 82/17) осим ако клијент (добављач) и Банка немају други договор о употреби 

печата. Битно је да је меница наплатива. 

 

ИСПОРУКА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 
 

Члан 5. 
 
Испоруке добара из члана 1. овог Уговора, Добављач ће вршити Наручиоцу у периоду од 
момента потписивања уговора и то сукцесивно како је то одређено у конкурсној 
документацији, а све према динамици и количини коју одреди Наручилац, без обзира да 
ли је радни или нерадни дан.  
 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорена добра према захтеву Наручиоца, у року 
датом у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву 
претрпљену штету која услед тога настане. 
 

КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА ДОБАРА 
 

Члан 6. 
 
Добављач гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора одговарати стандардима 
прихваћеним у Републици Србији и да ће се испоручивати на начин дефинисан 
конкурсном документацијом, Прилог 4, Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
тачка 10. Захтеви од значаја за припремање понуде . 
 
Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак или 
је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, Наручилац ће 
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доставити писмену рекламацију Добављачу, који је дужан да изврши неопходну замену 
истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.   
 
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову 
врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и у складиштењу. 
 
Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или 
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, 
надокнадити Наручиоцу о свом трошку.  

 
Члан 7. 

 
Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда 
важећих за робу која је предмет овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о 
безбедности хране („Сл.гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019) и Правилника о општим и 
посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 
(„Сл.гласник РС“ бр. 72/2010 и 62/2018) те да ће уважити евентуалне примедбе 
инспекцијских органа као да их је добио од Наручиоца до момента преузимања уговорених 
роба у магацину Наручиоца. 
 
Добављач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. 
 
Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже да 
је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења 
испоручене робе код Наручиоца. 
 

 
ДОДАТНА КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА 

 
Члан 8. 

 
Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 
добара која су предмет овог Уговора у овлашћеној институцији у Новом Саду. Трошкове за 
хемијско-биолошку анализу сноси Добављач.  
 
У случају неисправности установљене на хемијско-биолошкој контроли исправности 
Наручилац ће робу вратити Добављачу, што може уједно бити и један од разлога за 
једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца. У овом случају неће бити потребна 
3 (три) записника, како је то дефинисано у чл. 9 ст. 2 овог Уговора. 
 

Члан 9. 
 

Уколико Добављач не поступи у складу са чланом 4, 5, 6, 7 и 8 овог уговора, Наручилац 
има право једностраног раскида уговора без штетних последица по себе. 
 
Наручилац може једнострано отказати уговор о купопродаји са Добављачем без штетних 
последица по себе, уколико у току трајања уговора 3 (три) пута записнички утврди 
недостатке у квалитету, квантитету или очигледних грешака испоручених производа, уз 
отказни рок од 8 дана и истовремено ће реализовати меницу за добро извршење посла. Ово 
истовремено може бити и разлог за раскид оквирног споразума. 
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ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА 
 

Члан 10. 
 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у случају споразумног 
раскида, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.  
 
У случају измене уговора, Наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и је у 
року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки и да достави 
извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, а сходно члану 
115. ЗЈН.  
 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе оквирног споразума 
дел.бр. _____________ од ________ 2019. године, Закона о облигационим односима, као и 
други прописи који регулишу ову материју. 
 

 
 

Члан 12. 
 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања обе уговорне стране и 
закључује се за период до утрошка уговорених количина.  
 

 
 

Члан 13. 
 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 
споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни суд 
у Новом Саду. 
 

Члан 14. 
 
Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 6 (шест) 
истоветних примерака, по 2 (два) за Добављача а 4 (четири) за Наручиоца.   
 
  За Добављача                                    За Наручиоца       
 ____________________              _____________________ 
 
 
Напомена: Потребно је да понуђач попуни податке на првој страни и потпише овај модел 
уговора. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
добављачем са којим ће бити  закључен оквирни споразум, с тим да ће исти бити 
прилагођен томе да ли добављач подноси заједничку понуду, понуду са подизвођачем, 
називу партије. 
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Образац 13. 
 
 
 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПАРТИЈА 1. – СВЕЖЕ ЈУНЕЋЕ МЕСО 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 
јунеће месо – миланез 

(задњи черек са леђима) 
 

kg 15.000      

2. јунеће месо – компензовано kg 15.000      

3. јунеће месо – бут без кости kg 10.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
Датум: ____________                                                                                                      Потпис овлашћеног лица:  ______________ 
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ПАРТИЈА 2. – СВЕЖЕ СВИЊСКО МЕСО 
 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

свињско месо – француска 
обрада 

(без коже на потколеници и 
подлактици) 

kg 50.000      

2. 
свињско месо – миланез 

(бут са крменадлом) 
kg 40.000      

3. 
свињско месо – 

бут без кости 
kg 60.000      

4. 
свињско месо – 

каре 
kg 60.000      

5. свежа свињска јетра kg 600      

6. ћевапи од 20 г. по комаду kg 3.000      

7. пљескавица од 120 г.  kg 3.000      

8. 
ражњићи од свињског меса 

I категорије у тежини од 120 г. 
по жици 

kg 2.000      
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9. роштиљ кобасица kg 2.000      

10. свињска маст kg 600      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
 
 

 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 

 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
 
 
Датум:_____________                                                                                                  Потпис овлашћеног лица: ___________________ 
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ПАРТИЈА 3. – ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА 

 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. димљена шпиц ребра kg 1.000      

2. домаћа сува сланина kg 1.000      

3. 
домаћа сува сланина 

(тежине 100 г.) 
kom 4.000      

4. 
суви (димљени) врат 

(тежине 100 г.) 
kom 7.000      

5. 
крањска кобасица 

(еквивалент) 
 

kg 5.000      

6. 
виршла специјал  

 
kg 10.000      

7. 
 

салама шункарица 
 

kg 1.000      
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8. пица шунка kg 2.000      

9. прашка шунка kg 6.000      

10. стишњена шунка у цреву 
 

kg
  

1.000      

11. 
 

новосадска салама 
 

kg 1.000      

12. 
новосадска салама 

(тежине 100 г.) 
kom 6.000      

13. 
 

чајна кобасица 
  

kg  7.000      

14. 
чајна кобасица 
(тежине 100 г.) 

kom 10.000      

15. грил кобасица kg 1.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: 
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
Датум: ______________                                  Потпис овлашћеног лица: ______________ 
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ПАРТИЈА 4. – СМРЗНУТО ПИЛЕЋЕ МЕСО 
 

 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 
пилеће месо-грил 

Д/З 
kg 8.000      

2. 
пилећи батак са 
карабатаком Д/З 

kg 7.000      

3. 
пилећи батак или  

карабатак Д/З 
kg 26.000      

4. 
пилећи филе 

(без кости и кожице) 
Д/З 

kg 7.000      

5. 
ћурећи филе 

(без кости и кожице) 
Д/З 

kg 4.000      

6. 
пилећа џигерица 

Д/З 
kg 2.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
 
Датум:_______________                           Потпис овлашћеног лица: ________________ 
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ПАРТИЈА 5. – СВЕЖА И СМРЗНУТА РИБА 

 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. филе сома „ПАНГАСИУС”  kg 9.000      

2. 
филети ослић „хек“ 

(Merluccidae) 
kg 11.400      

3. 
ослић „хoки“ 
 (Macruronus) 

kg 14.000      

4. 
лигње очишћење 
(Loligo opalescens) 

kg 3.800      

5. 
скуша 

(Scomber scombrus) 
kg 5.000      

6. 
папалине 

(Sprattus sprattus) 
kg 1.000      

7. шаран kg 3.800      

8. пастрмка kg 4.200      
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9. 
паниране рибље 

пљескавице 
 

kg 
 

2.600 
 

     

10. 
панирани рибљи 

штапићи 
 

kg 
 

2.600 
 

     

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
 
 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
Датум: __________                                                                                                            Потпис овлашћеног лица: _____________ 
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ПАРТИЈА 6. – КОНЗЕРВИРАНИ ПРОИЗВОДИ ОД МЕСА  

 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. месни нарезак – говеђи kom 6.000      

2. месни нарезак – свињски kom 20.000      

3. пилећа/кокошија паштета kom 4.000      

4. јетрена паштета kom 4.000      

5. ћурећа паштета kom 10.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 

 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
Датум:_____________                                                  Потпис овлашћеног лица:___________ 
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ПАРТИЈА 7. – КОНЗЕРВИРАНИ ПРОИЗВОДИ РИБЕ И СОЈЕ 

 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. сардина kom 
 

14.000 
 

     

2. сардина са поврћем kom 8.000      

3. туњевина (185гр) kom 800      

4. туњевина (95гр) kom 7.000      

5. скуша kom 12.000      

6. биљна паштета kom 5.000      

7. рибља паштета kom 5.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
 
Датум: ____________                                                                                          Потпис овлашћеног лица:______________ 
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ПАРТИЈА 8. – ЈАЈА 
 

 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

минималан 
проценат 

(%) 
умањења 

проценат 
(%) 

умањења 

ПДВ 
(у %) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

јаја – кокошија 
„А“ класе” 

“М” – група (53гр – 63 гр) 
 

kom 800.000 20%   

 
 
 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 6. уписати колико износи проценат за који ће умањити цене добара („А“ класе) у односу на зелену пијацу (Лиманска пијаца), 
за тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 7. уписати колико износи порез на додату вредност у % за тражени предмет јавне набавке. 
 
 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
 
 
 
Датум:_______________                       Потпис овлашћеног лица: ___________________ 
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ПАРТИЈА 9.- МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОЗВОДИ 

 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 
пастеризовано 
кравље млеко 

lit 38.000      

2. 
стерилизовано 
кравље млеко 

lit 11.000      

3. јогурт kom 120.000      

4. 
кисело млеко 

(кравље) 
kom 60.000      

5. павлака kg 5.000      

6. милерам kg  3.500      

7. чоколадно млеко kom 10.000      

8. воћни јогурт kom 
 

5.000 
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9. 
милк шејк 

(ванила, јагода,..) 
kom 15.000      

10. 
ситан сир 
(крављи) 

kg 3.000      

11. 
млади сир-кришка 

(крављи) 
kg 3.000      

12. 
тврди сир 

(трапист, качкаваљ) 
kg 4.000      

13. 
полутврди сир 

(трапист, пица сир) 
kg 6.000      

14. топљени сир kom 45.000      

15. 
крем сир 
(намазни) 

kom 2.500      

16. фета сир kg 
500 

 
     

17. мини маслац kom 5.000      

18. 
млечни маргарин 

 за мазање 
kg 2.500      
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19. 
вакум пакован сир 

у листићима  
kom 3.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
 

 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
 
Датум:______________         Потпис овлашћеног лица: ___________________ 
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ПАРТИЈА 10.- ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. пшенични полубели хлеб kom 70.000      

2. пшенични црни хлеб kom 20.000      

3. ражани хлеб kom 150.000      

4. хлеб Т-1100 kom 150.000      

5. лепиње kom 100.000      

6. кифла сендвич kom 20.000      

7. 
замрзнуто пуњено пециво 

(слана маса) 
kg 500      

8. 
замрзнуто пуњено пециво 

(слатка маса) 
kg 500      
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9. паштета са сиром kom 1.000      

10. погачице са чварцима kom 1.000      

11. интегралне кифле kom 10.000      

12. интегралне переце kom 10.000      

13. 
переце од брашна 

тип 400 
kom 5.000      

14. 
ђеврек од брашна 

тип 400 
kom 5.000      

15. 
кајзерица од брашна 

тип 400 
kom 20.000      

16. 
пуњено пециво 
 (слана маса) 

kom 2.500      

17. 
пуњено пециво 
 (слатка маса) 

kom 2.500      

18. панцерота kom 1.000      
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19. бурек са сиром kom 
 

2.500 
 

     

20. бурек са месом kom 
 

2.500 
 

     

21. крофна са џемом kom 5.000      

22. векница kom 20.000      

23. презле kg 1.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
Датум: _____________                                                                                                    Потпис овлашћеног лица: _______________ 
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ПАРТИЈА 11. – ТЕСТЕНИНА 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. тесто без јаја – фида  kg 7.000      

2. тесто без јаја – макароне kg 1.000      

3. тесто са јајима – фида kg 3.000      

4. тесто са јајима – тарана kg 2.000      

5. тесто са јајима – шпагете kg 3.500      

6. тесто са јајима – макароне kg 4.000      

7. тесто са јајима – чипкасто kg 9.000      

8. тесто са јајима – спирала kg 9.000      
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9. тесто са јајима – пужићи kg 9.000      

10. 
интегрално тесто – 

макароне 
kg 1.000      

11. тесто за лазање kg 3.000      

12. 
домаће танке коре – 

интегралне  
kg 2.000      

13. 
листови – коре  

за пите и савијаче 
kg 3.500      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
Датум:_____________                                                                                       Потпис овлашћеног лица: _______________ 
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ПАРТИЈА 12.- КОНЗЕРВИРАНО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ 

 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. ајвар  kom 1.100      

2. цвекла  kom  6.000      

3. паприка филети  kom 
 

8.000 
 

     

4. краставац  kom  4.000      

5. ђувеч  kom 3.000      

6. грашак  kom  1.000      

7. боранија  kom 1.000      
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8. парадајз пире  kom 1.200      

9. кукуруз  kom  2.400      

10. мешана салата kom 6.000      

11. маслине (зелене) kom  1.200      

12. 
шампињони 

(конзервисани-стакло) 
kom 200      

13. 
шампињони 

(конзервисани-конзерва) 
kom 2.400      

14. компот бресква kom 1.500      

15. компот шљива kom  3.000      

16. компот вишња kom 3.000      

17. компот кајсија kom  1.500      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
 
Датум:___________                                 Потпис овлашћеног лица: __________________ 
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ПАРТИЈА 13. – ЗАМРЗНУТО ПОВРЋЕ 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. боранија (жута) Д/З kg 25.000      

2. боранија (зелена) Д/З kg 28.000      

3. спанаћ Д/З kg 1.100      

4. блитва Д/З kg 20.000      

5. грашак Д/З kg 45.000      

6. ђувеч  Д/З kg 24.000      

7. кукуруз Д/З kg 24.000      
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8. помфрит Д/З kg 24.000      

9. броколи Д/З kg 1.000      

10. тиквице Д/З kg 20.000      

11. карфиол Д/З kg 1.000      

12. 
мешано поврће 

 за супу/чорбу – Д/З 
kg 4.000      

13. 
мешано поврће 

 златна мешавина – Д/З 
kg 14.000      

14. 
мешано поврће 

царска мешавина – Д/З 
kg 14.000      

15. печена паприка Д/З kg 20.000      

16. шаргарепа (сецкана) Д/З kg 2.000      

17. паштрнак (сецкани) Д/З kg 20.000      
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18. црни лук (сецкани) Д/З kg 2.000      

19. 
паприка бабура Д/З 

 
kg 10.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
 
Датум:_____________                           Потпис овлашћеног лица: _________________ 
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ПАРТИЈА 14 .- КИСЕЛЕ ЗИМСКЕ САЛАТЕ 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 
кисели купус 

(главица) 
kg 30.000      

2. 
кисели купус 

(резани) 
kg 40.000      

3. туршија kg 30.000      

4. мешана салата kg 20.000      

5. кисели краставац kg 20.000      

6. цвекла kg 20.000      

7. 
кисела паприка 

 (бабура, шиља, ..) 
kg 10.000      

8. паприка филети kg 20.000      

9. печена кисела паприка kg 20.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 

 
 

Датум:_______________                                  Потпис овлашћеног лица:______________ 
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ПАРТИЈА 15. – КОЛОНИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 
пшенично брашно 

тип 500 
kg 30.000      

2. 
пшенично брашно 

тип 400 
kg 2.500      

3. пшенични гриз kg 2.000      

4. кукурузно брашно kg 800      

5. шећер kg 8.000      

6. со kg 10.000      

7. морска со kg 3.000      

8. сирће lit 7.000      
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9. јабуково сирће lit 3.000      

10. пиринач kg 25.000      

11. кечап lit 3.000      

12. кечап пица lit 5.000      

13. кечап (благи) kom 10.000      

14. сенф kg 170      

15. 
инстант кромпир пире у 

пахуљицама 
kg 2.000      

16. интегрални пиринач kg 7.000      

17. додатак јелима - зачин 
 

kg 
 

7.000      

18. 
концентрат за супу 

јунећи/говеђи 
kg 1.500      
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19. 
концентрат за супу 
пилећи/кокошији 

kg 500      

20. 
пудинг  

(јагода,ванила,чоколада,..) 
kg 2.500      

21. цимет kg 130      

 
22. 

 
црни бибер млевени kg 450      

23. црни бибер у зрну kg 600      

 
24. 

 
млевена зачинска паприка kg 

 
700 

 
     

25. бели лук у праху kg 800      

 
26. 

 
какао прах kg 60      

27. чоколада у праху kg 1.000      

28. суви першун-лист kg 500      
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29. ловоров лист kg 
 

25 
 

     

30. сусам kg 
 

100 
 

     

31. прашак за пециво kg 10      

32. оригано kg 
 

45 
 

     

33 корнфлекс kg 400      

34. мусли-класик  kg 800      

35. мусли-чоколада kg 400      

36. мусли-мед kg 400      

37. овсене пахуљице kg 400      

38. сунцокретово јестиво уље lit 70.000      
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39. 
посни маргарин 

(намазни) 
kg 400      

40. 
 

индустријски маргарин 
 

kg 12.000      

41. ораси kg 800      

42. 
минерална (обична) вода- 

негазирана 
kom 340.000      

43. вода lit 30.000      

44. газирана вода kom 40.000      

45. газирана вода lit 4.000      

46. соја љуспице kg 
 

600 
 

     

47. соја комадићи kg 200      

48. свежи квасац kg 
 

500 
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49. 
чај 

(камилица, шипак, нана) 
kom 

(kesica) 
80.000      

50. суви квасац-активни kg 400      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

 
 
 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
  
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
 
Датум: ______________                                               Потпис овлашћеног лица: ________________ 



Страна 115 од 177 

ПАРТИЈА 16.- КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

 
чоколада разних надева 

(mars, twix, baunty,snickers 
или одговарајуће) 

kom 150.000      

2. 
 

млечна чоколада 
 

kom 300.000      

3. 
десерт на бази жита са 

додатком воћа- 
бонжита или одговарајуће 

kom 14.000      

4. 
десерт на бази жита- са 
преливом од чоколаде 

бонжита или одговарајуће 
kom 14.000      

5. крем банана kom 24.000      

6. 
чоколадна наполитанка 

(вафел) 
kom 100.000      

7. 
пециво са разним пуњењем  

(какао, јагода, ванила) 
7 days или одговарајуће 

kom 160.000      

8. 
сендвич кекс са млечним 

пуњењем 
kom 150.000      
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9. 
бисквит са преливом од 

чоколаде 
kom 150.000      

10. 

еурокрем блок или 
одговарајуће 

(крем блок-мешавина какао 
и млечног крема) 

kom 80.000      

11. 
еурокрем или одговарајуће 
(мешавина какао и млечног 

крема, без транс масти) 

kom 10.000      

12. 
мини џем 

(мешано воће) 
kom 18.000      

13. мини мед kom 2.000      

14. 
еурокрем или одговарајуће 

(мешавина какао и млечног 
крема, без транс масти) 

kg 2.000      

15. мармелада - мешана kg 2.000      

16. мармелада - кајсија kg 4.000      

17. сладолед (млечни) kom 8.000      
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18. сладолед (воћни) kom 8.000      

19. 
природни сок од брескве 

(кашасти) 
kom 90.000      

20. 
природни сок од јагоде 

(кашасти) 
kom 100.000      

21. 
природни сок од поморанџе 

(мутни) 
kom 90.000      

22. 
природни сок од јабуке 

(бистри) 
kom 90.000      

23. 
природни сок од вишње 

(бистри) 
kom 100.000      

24. 
природни сок од боровнице 

(бистри) 
kom 140.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
 
 
 
Датум: ___________                               Потпис овлашћеног лица: ____________________ 
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ПАРТИЈА 17. - ЈУЖНО ВОЋЕ 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

минималан 
проценат 

(%) 
умањења 

проценат 
(%) 

умањења 

ПДВ 
(у %) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. мандарине kg 12.000 20%   

2. банане kg 60.000 20%   

3. лимун kg 2.000 20%   

4. наранџе kg 40.000 20%   

5. киви kg 2.000 20%   

 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 6. уписати колико износи проценат за који ће умањити цене добара у односу на зелену пијацу (Лиманска пијаца), за сваки 
тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 7. уписати колико износи порез на додату вредност за сваки тражени предмет јавне набавке. 
 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
 
 
Датум: _________________                              Потпис овлашћеног лица: _______________ 
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ПАРТИЈА 18. - СЕЗОНСКО ВОЋЕ 

 

 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

минималан 
проценат 

(%) 
умањења 

проценат 
(%) 

умањења 

ПДВ 
(у %) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. брескве kg 4.000 20%   

2. кајсије kg 2.000 20%   

3. јагоде kg 6.000 20%   

4. трешње kg 3.000 20%   

5. вишње kg 1.000 20%   

6. јабука kg 40.000 20%   

7. грожђе kg 6.000 20%   

8. шљиве kg 1.000 20%   

9. крушке kg 10.000 20%   
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 6. уписати колико износи проценат за који ће умањити цене добара у односу на зелену пијацу (Лиманска пијаца), за сваки 
тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 7. уписати колико износи порез на додату вредност у % за сваки тражени предмет јавне набавке. 
 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
 
    
 
Датум:________                                        Потпис овлашћеног лица: ____________________ 
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ПАРТИЈА 19. - СЕЗОНСКО ПОВРЋЕ 
 

 

Ред. 
Бр. 

 
Назив робе-намирнице 

јед. 
мере 

оквирне 
количине 

минималан 
проценат 

(%) 
умањења 

проценат 
(%) 

умањења 

ПДВ 
(у %) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. зелена салата kg 10.000 20%   

2. свеж спанаћ kg 5.000 20%   

3. мрква kg 70.000 20%   

4. парадајз kg 14.000 20%   

5. тиквице kg 6.000 20% 
  

6. краставац свеж kg 22.000 20%   

7. карфиол kg 3.000 20%   

8. блитва kg 2.000 20%   
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9. црни лук kg 60.000 20%   

10. млади лук (црни) kg 1.000 20%   

11. млади лук (бели) kg 40 20%   

12. млади кромпир kg 40.000 20%   

13. купус свеж kg 160.000 20%   

14. броколи kg 3.000 20%   

15. ротквице kg 2.000 20%   

16. 
печурке - шампињони 

свежи 
kg 14.000 20%   

17. першун са листом kg  6.000 20%   

18. паштрнак kg 200 20%   

19. целер kg 4.000 20%   
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20. бели лук kg 1.200 20%   

21. кељ kg 1.000 20%   

22. паприка - бабура kg 4.000 20%   

 
 
 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 6. уписати колико износи проценат за који ће умањити цене добара у односу на зелену пијацу (Лиманска пијаца), за сваки 
тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 7. уписати колико износи порез на додату вредност у % за сваки тражени предмет јавне набавке. 
 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
 
 
 
Датум: _______________                                   Потпис овлашћеног лица: ______________ 
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ПАРТИЈА 20. – КРОМПИР 
 
 

Ред. 
Бр. 

 
Назив робе-намирнице 

јед. 
мере 

оквирне 
количине 

минималан 
проценат 

(%) 
умањења 

проценат 
(%) 

умањења 

ПДВ 
(у %) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. кромпир kg 350.000 20%   

 
 
 

 
 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 6. уписати колико износи проценат за који ће умањити цене добара у односу на зелену пијацу (Лиманска пијаца), за сваки 
тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 7. уписати колико износи порез на додату вредност у % за сваки тражени предмет јавне набавке. 
 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
 
 
 
 
 
Датум:_____________                   Потпис овлашћеног лица: _________________ 
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ПАРТИЈА 21. – ПАСУЉ 
 
 

 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

минималан проценат 
(%) 

умањења 

проценат 
(%) 

умањења 

ПДВ 
(у %) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. пасуљ - бели kg 12.000 20%   

2. 
пасуљ - жути 

 
kg 8.000 20%   

3. 
пасуљ 

(тетовац) 
kg 1.000 20%   

 
 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 6. уписати колико износи проценат за који ће умањити цене добара у односу на зелену пијацу (Лиманска пијаца), за сваки 
тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 7. уписати колико износи порез на додату вредност у % за сваки тражени предмет јавне набавке. 
 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 
                         
 
Датум: _________________                                Потпис овлашћеног лица:________________  
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Образац 13. 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
 

ПАРТИЈА 1. - СВЕЖЕ ЈУНЕЋЕ МЕСО 
 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. 
јунеће месо  
- миланез   

(задњи черек са леђима) 
kg 

- месо од јунади сименталске или 
домаће шарене расе у старости: 
- некастрирани бикови и јунице 

од 6 -18 месеци; 
- кастрирана мушка грла 

од 18-30 месеци 

2. јунеће компензовано kg 

месо од јунади сименталске или 
домаће шарене расе у старости: 
- некастрирани бикови и јунице 

од 6 -18 месеци; 
- кастрирана мушка грла 

од 18-30 месеци 

3. 
јунеће месо  

- бут без кости 
kg 

месо од јунади сименталске или 
домаће шарене расе у старости: 
- некастрирани бикови и јунице 

од 6 -18 месеци; 
- кастрирана мушка грла  

од 18-30 месеци 
                                        

 
 
Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
- Рок употребе - у тренутку испоруке не старији од 2 дана 
- температура меса - до +4˚С у средини бута 
- видљив печат Ветеринарске инспекције са датумом 
 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности, као и потврду о прању и дезинфекцији возила 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране ("Сл.гласник РС", бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета ("Сл.гласник РС", бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
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("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима ("Сл.гласник РС", бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету меса, стоке за клање, перади и дивљачи  ("Сл.лист СФРЈ", бр. 34/74, 
26/75, 13/78 – др.правилник, 1/81 – др.правилник и 2/85 – др.правилник) 
7. Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса ("Сл. лист СФРЈ", 
бр. 2/85, 12/85   и 24/86) 
8. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља ("Сл.гласник РС", бр. 22/2018 и 
90/2018) 
9. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
10. Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса ("Сл. 
гласник РС", бр. 94/2015 и 104/2015 и 19/2017 – др. правилник) 
11. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 и 16/2018– др. правилник) 
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ПАРТИЈА 2. - СВЕЖЕ СВИЊСКО МЕСО 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. 
свињско месо 

- француска обрада (без коже на 
потколеници и подлактици) 

kg 
- месо од товљеника меснатих раса: 

- живе тежине од 90 до 120kg; 
- старости од 6-8 месеци 

2. 
свињско месо 

- миланез (бут са крменадлом) 
kg 

- месо од товљеника меснатих раса: 
- живе тежине од 90 до 120kg; 

- старости од 6-8 месеци 

3. 
свињско месо 
- бут без кости   

kg 
месо од товљеника меснатих раса: 

- живе тежине од 90 до 120kg; 
- старости од 6-8 месеци 

4. 
свињско месо 

- каре   
kg 

- месо од товљеника меснатих раса:- 
живе тежине од 90 до 120kg; 

- старости од 6-8 месеци 

5. свежа свињска јетра   kg 
- месо од товљеника меснатих раса:- 

живе тежине од 90 до 120kg; 
- старости од 6-8 месеци 

6. ћевапи од 20 g по комаду kg 

- паковање у количини од 5kg 
у пластичне лодне за месо са 

поклопцем, здравствено безбедне 
обложене месарским папиром и редови 

раздвојени стреч фолијом да не би 
дошло до загађења и нагњечења 
- правилно и уредно обликовани, 

стабилнe бојe и својственог мириса за 
дати производ 

- Садржај протеина меса мора да је 
најмање 14%, а садржај колагена у 

протеинима меса највише 16% 

7. пљескавица од 120  g   

- паковање у количини од 5kg 
у пластичне лодне за месо са 

поклопцем, здравствено безбедне 
обложене месарским папиром и редови 

раздвојени стреч фолијом да не би 
дошло до загађења и нагњечења 
- правилно и уредно обликовани, 

стабилнe бојe и својственог мириса за 
дати производ 

- Садржај протеина меса мора да је 
најмање 14%, а садржај колагена у 

протеинима меса највише 16% 

8. 
ражњићи од свињског меса I 

категорије у тежини од 120 g по 
жици 

kg 

- паковање у количини од 5kg 
у пластичне лодне за месо са 

поклопцем здравствено безбедне 
обложене месарским папиром и редови 

раздвојени стреч фолијом да не би 
дошло до загађења и нагњечења 

-месо без видљивог масног ткива и 
месних опни 
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9. роштиљ кобасица од 100 g  kg 

паковање у количини од 5kg 
у пластичне лодне за месо са 

поклопцем здравствено безбедне 
обложене месарским папиром и редови 

раздвојени стреч фолијом да не би 
дошло до загађења и нагњечења 

-да омотач добро прилаже уз надев, да 
није оштећен и запрљан 

-боја својствена за дату врсту 
производа  

-  Садржај протеина меса мора да је 
најмање 14%, а садржај колагена у 

протеинима меса највише 15% 

10. свињска маст kg 

пуњење у пластична црева тежине 1kg  
- Меке, мазиве конзистенције, беле 
боје, без страних примеса и да није 

ужегла, својственог мириса  
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Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
- Рок употребе - у тренутку испоруке не старији од 2 дана 
- температура меса - до +4˚С у средини бута 
- видљив печат Ветеринарске инспекције са датумом 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или 
изјаву о здравственој исправности као и потврду о прању и дезинфекцији возила 
 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за 
врсту производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
 
1. Закон о безбедности хране („Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета („Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних 
супстанција, хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу 
налазити у намирницама ("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и 
"Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне 
средине и начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету меса, стоке за клање, перади и дивљачи ("Сл.лист 
СФРЈ", бр. 34/74, 26/75, 13/78 – др.правилник, 1/81 – др.правилник и 2/85 – 
др.правилник) закланих свиња и категоризацији свињског меса ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 2/85, 12/85 и 24/86) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за 
заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју 
се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља 
(“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 90/2018)   
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 
меса ("Сл. гласник РС", бр. 94/2015 и 104/2015 и 19/2017 – др. правилник) 
10. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране (“Сл.гласник 
РС”, бр. 85/2013 и 101/2013 и 19/2017 и 16/2018– др. правилник) 
11. Правилник о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, 
маргарин и друге месне намазе, мајонез и сродне производе ("Сл.лист СЦГ", бр. 
23/2006 и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др.правилник) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 132 од 177 

ПАРТИЈА 3. - ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА 
 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. димљена шпиц ребра  kg 

паковање у картонске кутије cca 10 kg 
-димљена шпиц ребра 

- садржај протеина меса у меснатом 
делу најмање 16% - шпиц ребра 

2. домаћа сува сланина kg 

паковање у картонске кутије cca 10 kg 
- табле тежине 3-5 kg и дебљина 

сланине од 3-6 cm 
Димљена, суво усољена на пресеку без 

видљиво одвојених делова са 
присуством желатинозне масе. Боја 

масног ткива бела, а меснати делови 
уједначено црвене боје. Површина сува 

и чиста. 

3. домаћа сува сланина kom 

Димљена суво сољена, на пресеку без 
видљиво одвојених делова са 

присуством желатинозне масе. Боја 
масног ткива бела, а меснати делови 
уједначено црвене боје слајсована и 
пакована у вакум фолију тежине од 

100g (са одговарајућом декларацијом 
на појединачном паковању) 

- паковање у картонске у кутију 

4. суви (димљени) врат kom 

димљени врат, меснати делови 
светлоцрвене до затворено црвене боје, 
масно ткиво беличасте боје, производ 
довољно осушен и изглед, мирис, укус, 

конзистенција својствени за дати 
производ слајсована и пакована у 
вакум фолију тежине од 100 g (са 
одговарајућом декларацијом на 

појединачном паковању) 
- паковање у картонске у кутију 

5. крањска кобасица (еквивалент) kg 

паковање у кратонске кутије cca 10 kg 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса 
 макс. 15%. 

- тежина једне кобасице 100 g 

6. 
виршла специјал 

 
kg 

паковање у вакум фолије 1/1 и 
картонске кутије cca 10 kg 

-на пресеку уједначеног, хомогеног 
изгледа, једра и сочна и да под 

притиском не испушта течност, да није 
киселкастог укуса, да се приликом 

кувања не пенуша 
- садржај протеина меса најмање 11%, 

а колагена у протеинима меса 
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макс. 20% 
-тежина једног пара виршле 100 g 

7. 
салама шункарица 

 
kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
-Чврсте и фино уједначене 

конзистенције, без масног ткива и 
прекомерног ослобађања течности, 

својствене боје, мириса и укуса 
- садржај протеина меса мора да је 
најмање 14%, а садржај колагена у 

протеинима меса највише 15% 

8. пица шунка kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
-Чврсте и фино уједначена 

конзистенције, без масног ткива и 
прекомерног ослобађања течности, 

својствене боје, мириса и укуса 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса 
макс. 15%. 

- садржај масти макс. 25%, воде макс. 
60% и кухињске соли до 2,0 % 

9. 
прашка шунка 

 
kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса макс. 
15%. 

- садржај масти макс. 25%, воде макс. 
60% и кухињске соли до 2,0 % 

10. 
стишњена шунка у цреву 

 
kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса макс. 
15%. 

- садржај масти макс. 25%, воде макс. 
60% и кухињске соли до 2,0 % 

11. новосадска салама kg 

паковање у картонске кутије cca 10 kg 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса макс. 
15% 

12. новосадска салама kom 

паковање у картонске кутије cca 10 kg 
- слајсовани наресци саламе у вакум 

фолији тежине 100 g  
(са одговарајућом декларацијом 

на појединачном паковању) 

13. 
чајна кобасица 

 
kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
- садржај протеина меса најмање 20%, 

а колагена у протеинима меса макс. 
20%. 

- садржај влаге највише до 25% 
-На пресеку уједначен 

14. 
чајна кобасица 

(100 g)  
 

kom 

пакована у вакум фолију тежине од 100 
g са одговарајућом декларацијом на 

појединачном паковању 
и картонске кутије cca 20 kg 



Страна 134 од 177 

15. грил кобасица kom 

пакована у вакум фолију тежине од 100 
g са одговарајућом декларацијом на 

појединачном паковању 
и картонске кутије cca 20 kg 

 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
- Температура - до + 8˚С у средини производа 
- Рок употребе - У тренутку испоруке на старији од 3 месеца 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности као и потврду о прању и дезинфекцији возила 
 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
 
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса ("Сл. 
гласник РС", бр. 94/2015 и 104/2015 и 19/2017 - др. правилник) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
10. Правилник о претходно упакованим производима ("Сл.гласник РС", бр. 30/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 135 од 177 

ПАРТИЈА 4. - СМРЗНУТО ПИЛЕЋЕ МЕСО 
 
 

 
Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. 
пилеће месо-грил 

Д/З 
kg 

паковање у ПА или ПЕ фолије са 
декларацијом у картонске кутије 

cca 12 kg 
- грил обрада "А" класе, тежина 

трупа око 2 kg 

2. 
пилећи батак са карабатаком  

Д/З 
kg 

паковање у ПА или ПЕ, раздвојене 
стреч фолијом у редове, са 

декларацијом у картонске кутије 
cca 10 kg 

- тежина по комаду од 180 g. 

3. 
пилећи батак или карабатак 

 Д/З 
kg 

паковање у ПА или ПЕ, раздвојене 
стреч фолијом у редове, са 

декларацијом у картонске кутије сса 
10kg  

- тежина по комаду од 180g 

4. 
пилећи филе 

(без кости и кожице) 
Д/З 

kg 

паковање у ПА или ПЕ, раздвојене 
стреч фолијом у редове, са 

декларацијом у картонске кутије  
cca 10 kg 

5. 
ћурећи филе 

(без кости и кожице) 
Д/З 

kg 

паковање у ПА или ПЕ раздвојене 
стреч фолијом у редове,  са 

декларацијом у картонске кутије 
cca 10 kg 

6. 
пилећа џигерица 

 Д/З 
kg 

паковање у ПА или ПЕ, раздвојене 
стреч фолијом у редове, са 

декларацијом у картонске кутије сса 
10kg 

 
 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
- Рок употребе - у тренутку испоруке не старије од 6 месеци, унутар прописаног рока 

- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности као и потврду о прању и дезинфекцији возила 

 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
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1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету меса пернате живине ("Сл. лист СФРЈ", бр. 1/81 и 51/88) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
11. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 5. - СВЕЖА И СМРЗНУТА РИБА 
 
 
 

 
 
Документација уз испоруку за свежу рибу: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
 
Документација уз испоруку за смрзнуту рибу:  
- Уз сваку испоруку уверење о хемијско- токсиколошким карактеристикама, уверење о 
микробиолошкој исправности и уверење о квалитету 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности, као и потврду о прању и дезинфекцији возила. 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. филе сома "ПАНГАСИУС"  kg 
замрзнуто,  

паковање 10/1 
максимално до 10% глазуре 

2. 
филети ослић "хек" 

(из породице merluccidae)   
kg 

замрзнуто,  
паковање 10/1 

максимално до 10% глазуре  
 - порција 120 g 

3. 
ослић "хоки" 

 (из породице macruronus) 
kg 

замрзнуто,  
паковање 5/1  

максимално до 10% глазуре  
 - порција 200 g 

4. 
лигње очишћене 
(loligo opalescens) 

kg 
замрзнуто, 

 паковање 10/1 

5. 
скуша 

(scomber scombrus) 
kg 

замрзнуто, 
 - паковање 10/1  
- порција 200 g 

6. 
папалине 

(sprattus sprattus) 
kg 

замрзнуто, 
- паковање роланд/растресито 

10/1 

7. шаран kg 
жив, неочишћен 

од 3 kg/ком. 

8. пастрмка kg 
свежа или полеђена, неочишћена, 

- порција од 250 g 

9. 
паниране рибље 

пљескавице 
 

kg 
замрзнуто, 

 паковање 5/1 
-120g порција 

10. 
панирани рибљи 

штапићи 
 

kg 
замрзнуто, 

 паковање 5/1 
-120g порција 
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За робу увозног порекла потребне су све анализе које прате робу увозног порекла, односно 
понуђач за робу увозног порекла доставља Уверење о здравственој исправности, издато од 
акредитоване лабораторије на улазу у земљу, с тим да Уверење о здравственој исправности 
мора да прати сваки увезени лот, као и сваку серију предметног производа, која буде 
испоручена.  

 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
 
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, 
морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе ("Сл. лист СРЈ", бр. 6/2003 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
10. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 6.- КОНЗЕРВИРАНИ ПРОИЗВОДИ ОД МЕСА 
 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. месни нарезак - говеђи kom 

амбалажа са лако потезним 
отварањем - од 100 g 

Амбалажа добро херметички 
затворена, споља чиста. Изглед, 

састав, укус, мирис, боја, 
конзистенција и текстура садржаја 

својствени а одговарајућу врсту 
производа, количина издвојеног 

желеа и масти највише 5% од 
декларисане нето масе производа. 

2. месни нарезак - свињски kom 

амбалажа са лако потезним 
отварањем - од 100 g 

Амбалажа добро херметички 
затворена, споља чиста. Изглед, 

састав, укус, мирис, боја, 
конзистенција и текстура садржаја 

својствени а одговарајућу врсту 
производа, количина издвојеног 

желеа и масти највише 5% од 
декларисане нето масе производа. 

3. пилећа/кокошија паштета kom 

амбалажа са лако потезним 
отварањем - од 100 g 

Амбалажа добро херметички 
затворена, споља чиста. 

Изглед на пресеку уједначене и 
стабилне боје, да нема издвојене 

масти и желеа, да је мазиве 
конзистенције, пријатног и 
својственог мириса и укуса. 

4. јетрена паштета kom 

амбалажа са лако потезним 
отварањем - од 100 g 

 Амбалажа добро херметички 
затворена, споља чиста. Изглед на 

пресеку уједначене и стабилне боје, да 
нема издвојене масти и желеа, да је 
мазиве конзистенције, пријатног и 

својственог мириса и укуса. 

5. ћурећа паштета  kom 

амбалажа са лако потезним 
отварањем - од 50 g 

Амбалажа добро херметички 
затворена, споља чиста. Изглед на 

пресеку уједначене и стабилне боје, да 
нема издвојене масти и желеа, да је 
мазиве конзистенције, пријатног и 

својственог мириса и укуса. 
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Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности уз сваку испоруку 
- Рок употребе у тренутку испоруке не старије од 3 месеца, унутар прописаног рока 
- Поклопац на амбалажи оригинално штампан, без папирних декларација, налепница 
 

Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито: 
  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса ("Сл. 
гласник РС", бр. 94/2015 и 104/2015 и 19/2017 - др. правилник) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
10. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 7.- КОНЗЕРВИРАНИ ПРОИЗВОДИ РИБЕ И СОЈЕ 

 

 
 
 
 
Документација уз сваку испоруку: 
 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама, уверење о микробиолошкој 
исправности и уверење о квалитету 
- За биљну паштету Уверење да соја и производи од соје нису генетски модификовани- свака 
испорука 
- Рок употребе у тренутку испоруке не старије од 3 месеца, унутар прописаног рока 
- За робу увозног порекла потребне су све анализе које прате робу увозног порекла, односно 
понуђач за робу увозног порекла доставља Уверење о здравственој исправности, издато од 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. сардина  kom 

комадна лако потезна конзерва 
 од 125 g, у биљном уљу 

Амбалажа добро херметички 
затворена, споља чиста. 

2. сардина са поврћем kom 

комадна лако потезна конзерва 
 од 125 g,  

Амбалажа добро херметички 
затворена, споља чиста. 

3. туњевина  kom 

комадна лако потезна конзерва 
 од 185 g, у биљном уљу 

-комади туне 
Амбалажа добро херметички 

затворена, споља чиста. 

4. туњевина  kom 

комадна лако потезна конзерва 
 од 95 g,  

-комади туне 
Амбалажа добро херметички 

затворена, споља чиста. 

5. скуша kom 

комадна лако потезна конзерва 
 од 125 g, у биљном уљу-филети 

Амбалажа добро херметички 
затворена, споља чиста. 

6. биљна паштета kom 

амбалажа са лако потезним 
отварањем  

паковање 50 g 
 Амбалажа добро херметички 

затворена, споља чиста. 

7.  рибља паштета kom 

амбалажа са лако потезним 
отварањем  

паковање 75 g 
Амбалажа добро херметички 

затворена, споља чиста. 
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акредитоване лабораторије на улазу у земљу с тим да Уверење о здравственој исправности мора 
да прати сваки увезени лот, као и сваку серију предметног производа, која буде испоручена.  
- Поклопац на амбалажи оригинално штампан, без папирних декларација, налепница 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, 
морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе ("Сл. лист СРЈ", бр. 6/2003 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
10. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 8. –  ЈАЈА 
 
 
 

 
Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. 
- јаја кокошија 

"А" класе 
kom 

"А" класе 
"М" - група (53гр - 63 гр) 

пакована у кутије од по 360 ком. 
 
 
 
Документација уз испоруку: 
- Извештај лабораторијског испитивања конзумних јаја на присуство бактерије Салмонела 
врсте - на 30 дана (сваког месеца нова анализа) овлашћене лабораторије за ту врсту анализе. 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности, као и потврду о прању и дезинфекцији возила. 
 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник 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 и „СЛ. гласник РС, бр. 7/2019 – др. 
правилник) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
10. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
 
 

 
 
 
 
 



Страна 144 од 177 

ПАРТИЈА 9.- МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОЗВОДИ 

 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. 
пастеризовано 
кравље млеко 

l 

паковање од 1/1 l 
(ПЕТ флаша или тетрапак са 

затварачем) 
-пастеризовано и хомогенизирано, 

делимично обрано млеко 
са 2,8% млечне масти 

2. 
стерилизовано 
кравље млеко 

l 

паковање од 0,5 l  
(тетрапак са затварачем) 

-стерилизирано, хомогенизирано и 
делимично обрано млеко 

са 2,8 % млечне масти 

3. јогурт kom 
паковање у пвц чаши од 0,18 l 

од 2,8% млечне масти 

4. 
кисело млеко 

(кравље) 
kom 

паковање у пвц чаши од 0,18 l 
од 2,2 до 3,2% млечне масти 

5. павлака kg 
паковање у пвц чаши од 0,18 l  

са 20% млечне масти 

6. милерам kg  
паковање од 400 g  

са 22% млечне масти 

7. чоколадно млеко kom 
паковање 0,25 l, брик 

1 % млечне масти 

8. воћни јогурт kom 
брик паковање 0,15 l 

1,5 - 3,2 % млечне масти 

9. 
милк шејк 

(ванила, јагода,..) 
kom 

паковање у пвц чаши 0,22 l 
1,5 % млечне масти 

10. ситан сир (крављи) kg 
паковање од 5 kg у пвц амбалажи 

(кантице са поклопцем) 
мин. 25% млечне масти 

11. млади сир-кришка (крављи) kg 
паковање од 500 g. 

мин. 25 % млечне масти 

12. 
тврди сир  

(трапист, качкаваљ) 
kg 

произвођачка амбалажа 
-пуномасни сир са мин. 45% млечне 

масти 
-правоугаоног облика 

Наручилац је дужан да поступи у 
складу са Правилником о 

стандардима квалитета исхране 
ученика и студената ("Сл. гласник 

РС", бр. 67/2011) и захтева од 
понуђача испоруку траписта и 
качкаваља, а не неког сличног 

производа 

13. 
полутврди сир 

(трапист, пица сир) 
kg 

произвођачка амбалажа 
-пуномасни сир са мин. 45% млечне 

масти 
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Наручилац је дужан да поступи у 
складу са Правилником о 

стандардима квалитета исхране 
ученика и студената ("Сл. гласник 

РС", бр. 67/2011) и захтева од 
понуђача испоруку траписта и пица 
сира, а не неког сличног производа 

14. топљени сир за мазање kom 
паковање у рангу зденка сира - 

троугао од 17,5 g 
од 25% до 35% млечне масти 

15. 
крем сир 
(намазни) 

kom 
произвођачка амбалажа 

паковање од 100 g 
(најмање 45% млечне масти) 

16. фета сир kg 
произвођачка амбалажа 

паковање од 500 g 
(најмање 45% млечне масти) 

17. мини маслац kom 
I класа, произвођачка амбалажа 

паковање од 20 g 

18. 
млечни маргарин 

за мазање 
kg 

I класа, произвођачка амбалажа 
паковање од 500 g 

19. вакум сир у листићима kom 
произвођачка амбалажа 
вакум паковање од 100 g  

(најмање 45% млечне масти) 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
- Температура - до +8˚С за јогурт, кисело млеко и пастеризовано млеко 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности 

За робу увозног порекла потребне су све анализе које прате робу увозног порекла, односно 
понуђач за робу увозног порекла доставља Уверење о здравственој исправности, издато од 
акредитоване лабораторије на улазу у земљу с тим да Уверење о здравственој исправности мора 
да прати сваки увезени лот , као и сваку серију предметног производа, која буде испоручена.  

 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
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5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне 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) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура ("Сл. гласник РС", бр. 33/2010 
и 69/2010 и 43/2013 - др.правилник и 34/2014) 
10. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
11. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 10.- ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

 

 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. пшенични полубели хлеб kom тежина 500 g 

2. пшенични црни хлеб kom тежина 500 g 

3. ражани хлеб kom тежина 500 g 

4.  хлеб Т-1100 kom 

хлеб од пшеничног брашна тип 1100 
тежина 500 g,  

- сечен на кришке упакован у ПЕ 
амбалажу са одговарајућом 

декларацијом 

5. лепиње kom тежине 200 g 

6. кифла сендвич kom тежине 75 g 

7. 
замрзнуто пуњено пециво  

(слана маса) 
kg 

- тежине 100 g 
(сир, месо, шампињони)  

- збирно паковање у картонским 
кутијама са одговарајућом 

декларацијом, cca 5 kg 

8. 
замрзнуто пуњено пециво  

(слатка маса) 
kg 

- тежине 100 g 
(јабука, вишња, еурокрем) 

- збирно паковање у картонским 
кутијама са одговарајућом 

декларацијом, cca 5 kg 

9. паштета са сиром kom 
тежине 100 g печене,  

-паковање појединачно у целофан са 
одговарајућом декларацијом 

10. погачице са чварцима kom 
тежине 100 g печене,  

-паковање појединачно у целофан са 
одговарајућом декларацијом 

11. интегралне кифле kom тежина 75 g 

12. интегралне переце kom тежина 75 g 

13. 
переце од брашна 

тип 400 
kom тежина 75 g 

14. 
ђеврек од брашна 

тип 400 
kom тежина 75 g 

15. 
кајзерица од брашна 

тип 400 
kom тежина 50 g 

16. 
пуњено пециво 
 (слана маса) 

kom 
тежине 100 g печено,  

- паковање појединачно у целофан са 



Страна 148 од 177 

одговарајућом декларацијом 
(сир, месо, шампињони) 

17. 
пуњено пециво 
 (слатка маса) 

kom 

тежине 100 g печено,  
- паковање појединачно у целофан са 

одговарајућом декларацијом 
(еурокрем, вишња, јабука) 

18. панцерота kom 
тежина 200 g печена, 

 -паковање појединачно у целофан са 
одговарајућом декларацијом 

19. бурек са сиром kom 
тежина 250 g печен,  

-пакован појединачно у целофан са 
одговарајућом декларацијом 

20. бурек са месом kom 
тежина 250 g печен,  

-пакован појединачно у целофан са 
одговарајућом декларацијом 

21. крофна са џемом kom 
тежина 100 g печена,  

-пакован појединачно у целофан са 
одговарајућом декларацијом 

22. векница kom 
тежина 150 g  

 

23. презла kg 
тежина 1 kg,  

-пакован појединачно са 
одговарајућом декларацијом 

 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности 
 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина ("Сл.гласник РС" 
, бр. 68/2016) 
7. Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне млечне 
производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ", бр. 26/2002 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. 
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правилник, 4/2004 - др. правилник и 5/2004 и "Сл.гласник РС", бр. 21/2009 – др.правилник и 
33/2010 - др. правилник) 
8. Правилник о квалитету меса, стоке за клање, перади и дивљачи  ("Сл. лист СФРЈ", бр. 34/74, 
26/75, 13/78 – др.правилник, 1/81 – др.правилник и 2/85 – др.правилник) 
9. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
10. Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура ("Сл. гласник РС", бр. 33/2010, 
69/2010, 43/2013 - др.правилник и 34/2014) 
11. Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса ("Сл. 
гласник РС", бр. 94/2015 и 104/2015 и 19/2017 - др. правилник) 
12. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
13. Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и 
снек производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 12/2005 и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др.правилник и 
68/2016 – др. правилник) 
14. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 11. - ТЕСТЕНИНА 
 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. тесто без јаја - фида  kg 
паковање од 3/1 kg 

без јаја 

2. тесто без јаја - макароне  kg 
паковање од 3/1 kg 

без јаја 

3. тесто са јајима - фида  kg 
паковање од 3/1 kg минимум 31 g суве 
материје јаја у праху на 1 kg брашна 

или гриза  

4. тесто са јајима-тарана kg 
паковање од 3/1 kg минимум 31 g суве 
материје јаја у праху на 1 kg брашна 

или гриза 

5. тесто са јајима-шпагете kg 
паковање од 3/1 kg минимум 31 g суве 
материје јаја у праху на 1 kg брашна 

или гриза 

6. тесто са јајима- макароне kg 
паковање од 3/1 kg минимум 31 g суве 
материје јаја у праху на 1 kg брашна 

или гриза 

7. тесто са јајима- чипкасто kg 
паковање од 3/1 kg минимум 31 g суве 
материје јаја у праху на 1 kg брашна 

или гриза 

8.  тесто са јајима - спирала kg 
паковање од 3/1 kg минимум 31 g суве 
материје јаја у праху на 1 kg брашна 

или гриза 

9. тесто са јајима - пужићи kg 
паковање од 3/1 kg минимум 31 g суве 
материје јаја у праху на 1 kg брашна 

или гриза 

10. интегрално тесто - макароне kg 

паковање од 3/1 kg 
- састав: пшенична крупица, 

пшенична клица и со  
- влага максимум 13,5% 

- кисели степен  
максимум 3,5 % 

11. тесто за лазање kg 
 

паковање од 0,5 kg 
 

12. 
домаће танке коре -   

интегралне 
kg паковање од 0,5 kg 

13. 
листови – коре  

за пите и савијаче 
kg паковање од 0,5 kg 
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Документација уз испоруку: 

- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина ("Сл.гласник 
РС" , бр. 68/2016) 
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
8. Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и 
снек производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 12/2005 и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др.правилник и 
68/2016 – др. правилник) 
9. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
10. Правилник 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 и „Сл. гласник РС, бр. 7/2019 – др. 
правилник) 
11. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 12.- КОНЗЕРВИРАНО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ 
 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. ајвар  kom 
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

2. цвекла  kom  
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

3. паприка филети  kom 
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

4. краставац  kom  
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

5. ђувеч  kom 
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

6. грашак  kom  
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

7. боранија  kom 
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

8. парадајз пире  kom  

вишеструки концентрат црвеног 
парадајза са минимум 30% суве 

материје; 
- лименке од 5 kg 

9. кукуруз  kom 
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

10. мешана салата kom  
лименка од 5kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

11. маслине (зелене) kom 
стаклена амбалажа, од 1 kg са минимум 

нето масе производа од 720 g 
- без коштице 

12. шампињони (конзервсани) kom  
стаклена амбалажа, од 1 kg са минимум 

нето масе од 720 g  

13. шампињони (конзервсани) kom  
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 

14. компот бресква kom 
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 
(без коштица) 

15. компот шљива kom 
лименка од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg 
(без коштица) 

16. компот вишња kom  
лименке од 5 kg  

са минимум нето масе производа од 4 kg  
(са коштицом)  

17. компот кајсија kom 
лименке од 5 kg 

са минимум нето масе производа од 4 kg  
(без коштица)  
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Документација уз сваку испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама  
- Уверење о квалитету  
- Уверење о микробиолошкој исправности 
-У тренутку испоруке производ не старији од 6 месеци 

За робу увозног порекла потребне су све анализе које прате робу увозног порекла, односно 
понуђач за робу увозног порекла доставља Уверење о здравственој исправности, издато од 
акредитоване лабораторије на улазу у земљу с тим да Уверење о здравственој исправности мора 
да прати сваки увезени лот, као и сваку серију предметног производа, која буде испоручена.  
 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник, "Сл. лист СРЈ", 
бр. 33/95 - др. правилник и 58/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. 
правилник и 12/2005 - др. правилник и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др. правилник и 72/2014 - 
др.правилник и 101/2015 – др.правилник)  
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
8. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
9. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 13. – ЗАМРЗНУТО ПОВРЋЕ 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. боранија (жута) Д/З kg 
„I“ класа пакован у картонске кутије 

од 10 kg 
-појединачно паковање од  1kg 

2. боранија (зелена) Д/З kg 
„I“ класа пакован у картонске кутије 

од 10 kg 
-појединачно паковање од  1kg 

3. спанаћ Д/З kg 
„I“ класа пакован у 

брикете од 1 kg 

4. блитва Д/З kg 
„I“ класа пакован у 

брикете од 1 kg 

5. грашак Д/З kg 
„I“ класа пакован у картонске кутије 

од 10 kg 
-појединачно паковање од 1 kg 

6. ђувеч  Д/З kg 

„I“ класа пакован у картонске кутије 
од 10 kg 

--резана црвена паприка, грашак, зелена 
боранија, шаргарепа и парадајз у 

коцкицама 
-  Наручилац није дефинисао проценат 
учешћа сваког поврћа у производу из 

простог разлога што сваки произвођач 
има другачији састав учешћа у 

сопственој рецептури 
-појединачно паковање од 1 kg 

7. кукуруз Д/З kg 
„I“ класа пакован у картонске кутије 

од 10 kg 
-појединачно паковање од 1 kg 

8. помфрит Д/З kg 

„I“ класа - делимично пржен, 
тренутно смрзнут, класично сечен, 

пакован у картонске кутије од 10 kg 
-појединачно паковање од 2.5 kg 

9. броколи Д/З kg 
„I“ класа пакован у картонске кутије 

од 10 kg 
-појединачно паковање од 1 kg  

10. тиквице Д/З kg 

„I“ класа пакован у картонске кутије 
од 10 kg 

- жута на коцкице 
-појединачно паковање од 1 kg  

11. карфиол Д/З kg 
„I“ класа пакован у картонске кутије 

од 10 kg 
-појединачно паковање од 1 kg 

12. 
мешано поврће 

 за супу/чорбу - Д/З 
kg 

„I“ класа пакован у картонске кутије 
од 10 kg 

-боранија, шаргарепа, кромпир у 
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коцкицама и грашак 
-  Наручилац није дефинисао проценат 
учешћа сваког поврћа у производу из 

простог разлога што сваки произвођач 
има другачији састав учешћа у 

сопственој рецептури 
-појединачно паковање од 1 kg 

13. 
мешано поврће 

 златна мешавина - Д/З 
kg 

„I“ класа пакован у картонске кутије 
од 10 kg 

-кукуруз, мрква, грашак, кромпир  
-  Наручилац није дефинисао проценат 
учешћа сваког поврћа у производу из 

простог разлога што сваки произвођач 
има другачији састав учешћа у 

сопственој рецептури 
-појединачно паковање од 1 kg 

14. 
мешано поврће 

 царска мешавина - Д/З 
kg 

„I“ класа пакован у картонске кутије 
од 10 kg 

карфиол, броколи, мрква 
-  Наручилац није дефинисао проценат 
учешћа сваког поврћа у производу из 

простог разлога што сваки произвођач 
има другачији састав учешћа у 

сопственој рецептури 
-појединачно паковање од 1 kg 

15. печена паприка Д/З kg 

„I“ класа пакован у картонске кутије 
од 15 kg 

- црвена паприка 
-појединачно паковање од 1.5 kg 

16. шаргарепа (сецкана) Д/З kg 

„I“ класа пакован у картонске кутије 
од 10 kg  

-сецкану на коцке 
-појединачно паковање од 1 kg 

17. паштрнак (сецкани) Д/З kg 

 
„I“ класа пакован у картонске кутије 

од 20 kg 
-сецкан на коцке 

18. црни лук (сецкани) Д/З kg 
„I“ класа пакован у картонске кутије 

од 10 kg 
-појединачно паковање од 1 kg 

19. паприка бабура Д/З kg 

„I“ класа пакована у картонске кутије 
од 6 kg 

 без семене ложе - паприка за пуњење 
6-8 ком у килограму 

 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
-Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
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За робу увозног порекла потребне су све анализе које прате робу увозног порекла, односно 
понуђач за робу увозног порекла доставља Уверење о здравственој исправности, издато од 
акредитоване лабораторије на улазу у земљу с тим да Уверење о здравственој исправности 
мора да прати сваки увезени лот, као и сваку серију предметног производа, која буде 
испоручена.  
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
 
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник, "Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/95 - др. правилник и 58/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - 
др. правилник и 12/2005 - др. правилник и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др.правилник и 
72/2014 - др.правилник и 101/2015 – др.правилник)  
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
8. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
9. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 14. – КИСЕЛЕ ЗИМСКЕ САЛАТЕ 
 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. 
кисели купус 

(главица) 
kg 

паковање у бурадима 
 од 50 kg 

- повратна амбалажа 

2. 
кисели купус 

(резани) 
kg 

паковање у бурадима 
 од 50 kg 

- повратна амбалажа 

3. туршија kg 
паковање у бурадима  

од 50 kg 
- повратна амбалажа 

4. мешана салата kg 
паковање у бурадима  

од 50 kg 
- повратна амбалажа 

5. кисели краставац kg 
паковање у бурадима  

од 50 kg 
- повратна амбалажа 

6. цвекла kg 
паковање у бурадима  

од 50 kg 
- повратна амбалажа 

7. 
кисела паприка 

 (бабура, шиља, ..) 
kg 

паковање у бурадима  
од 50 kg 

- повратна амбалажа 

8. паприка филети kg 
паковање у бурадима  

од 50 kg 
- повратна амбалажа 

9. печена кисела паприка kg 
паковање у бурадима  

од 50 kg 
- повратна амбалажа 

 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
-Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 

 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
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4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник, "Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/95 - др. правилник и 58/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - 
др. правилник и 12/2005 - др. правилник и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др.правилник и 
72/2014 - др.правилник и 101/2015 – др.правилник)  
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
8. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
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ПАРТИЈА 15. - КОЛОНИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. 
пшенично брашно 

тип 500 
kg паковање од 25 kg 

2. 
пшенично брашно 

тип 400 
kg паковање од 1 kg 

3. пшенични гриз kg паковање од 1 kg 

4. кукурузно брашно kg паковање од 0,5 kg 

5. шећер kg паковање од 10 kg 

6. со kg 
паковање од 1 kg 
картонска кутија 

7. морска со kg паковање од 1 kg 

8. сирће l паковање од 1 l 

9. јабуково сирће l паковање од 1 l 

10. пиринач kg 
I класа паковање од 1 kg 

дуго зрно 

11. кечап l 
паковање од 1 l 

слатки 

12. кечап пица l 
паковање од 1 l 

 

13. кечап (благи) kom паковање у кесици од 50 g   

14. сенф kg 
паковање од 1 kg 

деликатес 

15. 
инстант кромпир пире у 

пахуљицама 
kg 

паковање од 5 kg 
од првокласног кромпира 

16. интегални пиринач kg I класа паковање 1/1 kg 

17. додатак јелима - зачин kg 
паковање од 1 kg 

- зачин минимум 15 % 
сушеног поврћа 

18. 
концентрат за супу 

јунећи/говеђи 
kg паковање од 1 kg 

19. 
концентрат за супу 
пилећи/кокошији 

kg паковање од 1 kg 

20. 
пудинг  

(јагода,ванила,чоколада,..) 
kg паковање од 1 kg 

21. цимет kg паковање од 10 g 

22. црни бибер млевени kg паковање од 500 g 
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23. црни бибер у зрну kg паковање од 10 g 

24. млевена зачинска паприка kg 
паковање од 1 kg  

слатка 

25. бели лук у праху kg паковање од 1 kg  

26. какао прах kg 

паковање од 100 g 
са високо редукованим садржајем 

како маслаца са минимум 10% м/м 
(мин.какао праха садржан у односу 

на суву материју) 

27. чоколада у праху kg паковање од 100 g 

28. суви першун-лист kg паковање од 1 kg 

29. ловоров лист kg паковање од 10 g 

30. сусам kg паковање од 4 kg 

31. прашак за пециво kg паковање од 10 g 

32. оригано kg паковање од 10 g 

33. корнфлекс kg паковање од 500 g ПВЦ 

34. мусли-класик  kg паковање од 500 g ПВЦ 

35. мусли-чоколада kg паковање од 500 g ПВЦ 

36. мусли-мед kg паковање од 500 g ПВЦ 

37. овсене пахуљице kg паковање од 250 g ПВЦ 

38. сунцокретово јестиво уље l паковање од 1 l 

39. 
посни маргарин 

(намазни) 
kg 

I класа паковање од 250 g 
са 25% масноће, без трансмасти 

40. 
 

индустријски маргарин 
 

kg 
I класа паковање од 2 kg  

са мин.80% млечне масти 

41. ораси kg 
I класа паковање од 1/1 kg 

очишћени 

42. 
минерална (обична) вода- 

негазирана 
kom паковање од 0,5 l ПВЦ 

43. вода l 

паковање од 15 l или 18,9 l 
ПВЦ-балон 

- подразумева се поставка и 
одржавање 14 апарата за воду 
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44. газирана вода kom паковање од 0,5 l ПВЦ 

45. газирана вода l паковање од 1,5 l ПВЦ 

46. соја љуспице kg паковање од 15 kg 

47.  соја комадићи kg паковање од 15 kg 

48.  свежи квасац kg паковање од 500 g 

49.  
чај 

(камилица, шипак, нана) 
kom 

(kesica) 

I класа 
картонска амбалажа паковање 

од 20 кесица 
тежина кесице 1 g 

-кесице без кончића 

50.  суви квасац - активни kg паковање од 500 g 

 
 

 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
- Уверење да соја и производи од соје нису генетски модификовани - свака испорука 

За робу увозног порекла потребне су све анализе које прате робу увозног порекла, односно 
понуђач за робу увозног порекла доставља Уверење о здравственој исправности, издато од 
акредитоване лабораторије на улазу у земљу с тим да Уверење о здравственој исправности 
мора да прати сваки увезени лот, као и сваку серију предметног производа, која буде 
испоручена.  
 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 31/2003 - др. правилник, 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник)  
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
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8. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
9. Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина ("Сл.гласник 
РС", бр. 68/2016) 
10. Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и 
снек производе ("Сл.лист СЦГ", бр. 12/2005 и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др.правилник и 
68/2016 – др. правилник) 
11. Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник, "Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/95 - др. правилник и 58/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - 
др. правилник и 12/2005 - др. правилник и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др.правилник и 
72/2014 - др.правилник и 101/2015 – др.правилник)  
12. Правилник о квалитету шећера намењеног за људску употребу ("Сл. гласник РС“ 88/2017 и 
др. правилник) 
13. Правилник о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу 
намирница ("Сл. лист СЦГ", бр. 31/2005) 
14. Правилник о квалитету и другим захтевима за сирће ("Сл. лист СРЈ", бр. 17/2002 и 
"Сл.лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник и "Сл.гласник РС", бр. 
43/2013 - др.правилник) 
15. Правилник о квалитету и другим захтевима за сенф ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2001 и "Сл. лист 
СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - 
др.правилник) 
16. Правилник о квалитету супа, сосова, додатака јелима и сродних производа ("Сл. лист СРЈ", 
бр. 41/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник) 
17. Правилник о квалитету скроба и производа од скроба за прехрамбене сврхе ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник и "Сл. 
гласник РС“ 88/2017 и др. правилник) 
18. Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина ("Сл.гласник РС", 
бр. 72/2014 и 23/2015) 
19. Правилник о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин и 
друге масне намазе, мајонез и сродне производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 23/2006 и "Сл.гласник РС" 
, бр. 43/2013 - др.правилник) 
20. Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиво маслиново уље и јестиво уље комине 
маслине ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/99 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. 
правилник) 
21. Правилник о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду, природну 
изворску воду и стону воду ("Сл. лист СЦГ", бр. 53/2005 и "Сл.гласник РС" , бр. 43/2013 - 
др.правилник) 
22. Правилник о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних сокова у 
праху, воћних нектара и сродних производа ("Сл. гласник РС", бр. 27/2010, 67/2010, 70/2010 - 
испр. и 44/2011 и 77/2011) 
23. Правилник о квалитету и другим захтевима за пекарски квасац ("Сл. лист СРЈ", бр. 9/2002 
и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник) 
24. Правилник о квалитету чаја, биљног чаја и њихових производа ("Сл.гласник РС", бр. 
4/2012) 
25. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
 
 
 
 
 



Страна 163 од 177 

 
ПАРТИЈА 16.- КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ 

 
Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. 
чоколада разних надева  

(mars,twix, baunty,snickers или 
одговарајуће)  

kom 
паковање од 50 g 

(+/- 10%) 

2. млечна чоколада kom 
паковање од 30 g 

(+/- 10%) 

3. 
десерт на бази жита са додатком 
воћа-бонжита или одговарајуће 

kom 
паковање од 25 g 

(+/-10%) 
 

4. 
десерт на бази жита преливен 

чоколадом-бонжита или 
одговарајуће 

kom 
паковање од 30 g 

(+/-10%) 
 

5. крем банана kom паковање 20 g 

6. чоколадна наполитанка (вафел) kom 

паковање од 50 g (+/-10%) 
пуњење млечним филом,филом од 

лешника или како филом и преливом 
од млечне чоколаде 

7. 
пециво са разним пуњењем  

(какао, јагода, ванила,..) 
7 days или одговарајуће  

kom 
паковање од 30 g (+/-10%) 

пуњење са какао, јагода, ванила,... 
филом  

8. сендвич кекс са млечним пуњењем  kom 
паковање 60 g (+/-10%) 

пуњење млечним филом  

9. 
бисквит (тврди кекс)  са преливом 

од чоколаде 
kom 

 
паковање 35 g (+/-10%) 

 

10. 
еурокрем блок или одговарајући 
(крем блок, мешавина какао и 

млечног крема)  
kom 

паковање од 50 g, 
произвођачка амбалажа 

11. 
еурокрем или одговарајуће 

(мешавина какао и млечног крема 
без транс масти) 

kom 
паковање од 100 g, 

у пластичне кадице, затворена 
алуфолијом  

12. 
мини џем 

(мешано воће) 
kom 

паковање од 30 g 
у пластичне кадице, затворена 

алуфолијом 
- садржи минимум 50% воћног 

садржаја 
-није битно да ли ће бити од 

цитрусног воћа или мешавина 
(домаћег) воћа 

13. мини мед kom 
паковање од 25 g 

у пластичне кадице, затворена 
алуфолијом 

14. 
еурокрем или одговарајуће 

(мешавина какао и млечног крема 
без транс масти) 

kg 
паковање од 1 kg 

произвођачка амбалажа 
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15. 
мармелада/домаћа мармелада -

мешана 
kg 

- паковање од 1 kg са минимум нето 
масе производа од 720 g 

- садржи минимум 50% воћног 
садржаја 

-није битно да ли ће бити од 
цитрусног воћа или мешавина 

(домаћег) воћа. 
- стаклена амбалажа 

16. мармелада-кајсија kg 

- паковање од 1 kg са минимум нето 
масе производа од 720 g  

- садржи минимум 50% воћног 
садржаја 

- стаклена амбалажа 

17. сладолед (млечни) kom 

- да наручиоцу омогући коришћење 
минимум 3 фрижидера 

- више врста тежине од 50 до 60 ml  
Правилником о стандардима 
квалитета исхране ученика и 

студената ("Сл. гласник РС", бр. 
67/2011) тежина сладоледа изражена је 

у милилитрима, те се из тог разлога 
захтева сладолед тежине од 50 до 60ml. 

18. сладолед (воћни) kom 

- да наручиоцу омогући коришћење 
минимум 3 фрижидера 

- више врста тежине од 50 до 60 ml 
Правилником о стандардима 
квалитета исхране ученика и 

студената ("Сл. гласник РС", бр. 
67/2011) тежина сладоледа изражена је 

у милилитрима, те се из тог разлога 
захтева сладолед тежине од 50 до 60ml. 

19. 
природни сок од брескве 

(кашасти) 
kom 

брик паковање од 200 ml, 
воћни нектар који садржи минимум 

50% воћног садржаја 

20. 
природни сок од јагоде 

(кашасти) 
kom 

брик паковање од 200 ml, 
воћни нектар који садржи минимум 

50% воћног садржаја 

21. 
природни сок од поморанџе 

(мутни) 
kom 

брик паковање од 200 ml, 
воћни нектар који садржи минимум 

50% воћног садржаја 

22. 
природни сок од јабуке 

(бистри) 
kom 

брик паковање од 200 ml, 
воћни нектар који садржи минимум 

50% воћног садржаја 

23. 
природни сок од вишње 

(бистри) 
kom 

брик паковање од 200 ml, 
воћни нектар који садржи минимум 

50% воћног садржаја 

24. 
природни сок од боровнице 

(бистри) 
kom 

брик паковање од 200 ml, 
воћни нектар који садржи минимум 

50% воћног садржаја 
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Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 

За робу увозног порекла потребне су све анализе које прате робу увозног порекла, односно 
понуђач за робу увозног порекла доставља Уверење о здравственој исправности, издато од 
акредитоване лабораторије на улазу у земљу с тим да Уверење о здравственој исправности 
мора да прати сваки увезени лот, као и сваку серију предметног производа, која буде 
испоручена.  
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама ("Сл. 
лист СРЈ",  бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне 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) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура ("Сл. гласник РС", бр. 33/2010 
и 69/2010 и 43/2013 - др.правилник и 34/2014) 
10. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
11. Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник, "Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/95 - др. правилник и 58/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - 
др. правилник и 12/2005 - др. правилник и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др. правилник и 
72/2014 - др.правилник и 101/2015 – др.правилник)  
12. Правилник о квалитету и другим захтевима за какао-производе, чоколадне производе, 
производе сличне чоколадним и крем-производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 1/2005 и "Сл.гласник РС" 
, бр. 43/2013 - др.правилник) 
13. Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и 
снек производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 12/2005 и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др.правилник и 
68/2016 – др. правилник) 
14. Правилник о квалитету меда и других производа пчела ("Сл.гласник РС", бр. 101/2015) 
15. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
16. Правилник о квалитету воћних џемова, желеа, мармеладе, пекмеза и заслађеног кестен 
пиреа ("Сл.гласник РС", бр. 101/2015) 
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 17.- ЈУЖНО ВОЋЕ 

 
Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. мандарине kg 

I класа 
- паковање у гајбама, картонску 

амбалажу 
- норматив 200 g 

2. банане kg 
I класа  

- паковање у картонску амбалажу  
- норматив 200 g 

3. лимун kg 
I класа  

- паковање у гајбама 
- пречник 58 mm до 67 mm 

4. наранџе kg 
I класа 

- паковање у гајбама картонску 
амбалажу - норматив 200 g 

5. киви kg 
I класа  

- паковање у гајбама  
- норматив 120 g 

 
 
 
Документација уз сваку испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама  
- Уверење о квалитету  
- Уверење о микробиолошкој исправности 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама ("Сл. 
лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 31/2003 - др. правилник, 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник)  
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
8. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
9. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018). 
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ПАРТИЈА 18. - СЕЗОНСКО ВОЋЕ 

 

 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. брескве kg 
I класа 

 паковање у гајбама, 
пречник плода најмање 50 mm 

2. кајсије kg 
I класа 

 паковање у гајбама, 
пречник плода најмање 30 mm 

3. јагоде kg 
I класе  

паковање у ПВЦ амбалажу 
од 0,5 kg 

4. трешње kg 
I класе  

паковање у гајбама 

5. вишње kg 
I класе 

 паковање у гајбама 

6. јабука kg 
I класе 

 паковање у гајбама 
тежина једног плода 200 g 

7. грожђе kg 
I класе 

 паковање у гајбама 
тежина грозда 200 g 

8. шљиве kg 
I класе 

паковање у гајбама 
шљива брана са петељкама 

9. крушке kg 
I класе 

паковање у гајбама 
тежина једног плода 200 g 

 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито: 
  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
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4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 31/2003 - др. правилник, 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник)  
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
8. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
9. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 169 од 177 

 
ПАРТИЈА 19. - СЕЗОНСКО ПОВРЋЕ 

 
Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. зелена салата kg 
I класе 

паковање у гајбама 

2. свеж спанаћ kg 
I класе 

паковање у гајбама 
(у периоду март-јул) 

3. мрква kg 
I класе 

пакован у гајбама или мрежастим 
врећама од 10 kg 

4. парадајз kg 
I класе 

 паковање у гајбама 

5. тиквице kg 

I класе 
паковање у гајбама,  
тежине 500 до 1000 g  
(у периоду март-јул) 

6. краставац свеж kg 
I класе 

паковање у гајбама 

7. карфиол kg 
I класе 

паковање у гајбама 

8. блитва kg 
I класе 

паковање у гајбама 

9. црни лук kg 
I класе 

пакован у мрежасти џак 
од 25 kg 

10. млади лук (црни) kg 
I класе 

паковање у гајбицама 

11. млади лук (бели) kg 
I класе 

паковање у гајбицама 

12. млади кромпир kg 
I класе 

 паковање у мрежасти џак 
од 10 kg 

13. купус свеж kg 
I класе,  

паковање у мрежасти џак 
од 25 kg 

14. броколи kg 
I класе 

паковање у гајбама 

15. ротквице kg 
I класе  

паковање у гајбама  

16. печурке - шампињони свежи kg 
I класе,  

паковање у гајбице 

17. першун са листом kg 
I класе  

паковање у гајбама 

18. паштрнак kg 
I класе 

паковање у гајбама 

19. целер kg 
I класе 

паковање у гајбама 
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20. бели лук kg 
I класе,  

паковање у мрежасти џак 
 од 10 kg 

21. кељ kg 
I класе,  

паковање у гајбама 

22. паприка - бабура kg 

I класе 
- пакован у мрежасти џак од 25 kg 

грамажа 1 ком. око 100 g 
односно у 1 kg 9-10 комада 

 
 

 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 

 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 1/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Сл.лист 
СЦГ", бр.31/2003 - др.правилник, 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник)  
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
8. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
9. Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник, "Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/95 - др.правилник и 58/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - 
др. правилник и 12/2005 - др. правилник и "Сл.гласник РС", бр. 43/2013 - др.правилник и 
72/2014 - др.правилник и 101/2015 – др.правилник) 
10. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 20. - КРОМПИР 

 
 
 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. кромпир kg 
I класе, 

пакован у мрежасти џак 
од 25 kg 

 
 
 
 
Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 31/2003 - др. правилник, 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник)  
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
8. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
9. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 21. - ПАСУЉ 
 
 

 
Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. пасуљ - бели kg 
I класе, џак од 50 kg 

- домаће признате сорте 

2. пасуљ - жути kg 
I класе, џак од 50 kg 

- домаће признате сорте 

3. 
пасуљ 

(тетовац) 
kg 

I класе, џак од 50 kg 
- домаће признате сорте 

 
 
 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
 
 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
6. Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 31/2003 - др. правилник, 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник)  
7. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
8. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 
и 101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
9. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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Образац 15. 
 
 
 

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

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 

 
 
Понуђач ________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - 
прехрамбени производи бр. ЈН-ОС 05/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
          
 
 
 
 
 
 
Датум:                                                                                             Потпис овлашћеног  лица 
                                                               
_____________. године                                                   _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу сви понуђачи. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац 16. 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде 
број ______________ од __________ 2019. године у поступку јавне набавке ЈН-ОС 05/2019. 
 
 
 

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА 
ИЗНОС 

(у динарима) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      

УКУПНО:  ____________________________________ 
 
 
 
Напомена:  
 
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 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 прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 
 
Датум:                                                                                             Потпис овлашћеног  лица 
                                                               
_____________ године                                                  _____________________________ 
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Образац 17.  
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИК: _______________________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________ 

 
И З Д А Ј Е 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: Установа Студентски центар Нови Сад, улица Др. Симе Милошевића бр. 4, 
матични број: 08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873. 
 
Предајемо Вам (1) једну сопствену соло меницу, серијски број _______________, на износ 
од _______________ динара (5% од процењене вредности оквирног споразума - партије, без 
пдв-а) као средство финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног споразума 
дел.бр. ______________________  од ___________________, за јавну набавку добара број ЈН-
ОС 05/2019 - прехрамбени производи за партију бр. ___________________, по јавном 
позиву за достављање понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца.  
 
Истовремено Вас овлашћујемо да меницу доставите на наплату 
__________________________________ (назив банке понуђача) код које се води наш текући 
рачун ________________________________ (текући рачун понуђача) уколико:  
 
- без оправданог разлога одбијемо да закључимо појединачни уговор, након што нам је 
исти додељен у складу са оквирним споразумом или 
- не доставимо средство обезбеђења уз појединачни уговор који смо закључили са 
Наручиоцем по основу овог оквирног споразума. 
 
Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис, сходно 
достављеном картону депонованих потписа и важећи су 30 дана дужи од истека важења 
оквирног споразума. 
Прилог: 
- 1 (једна) потписана сопствена бланко меница, 
- фотокопија картона депонованих потписа, 
- фотокопија важеће потврде пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру 
меница и овлашћења НБС (само правна лица и предузетници) или фотокопија захтева за 
регистрацију менице овереног од стране пословне Банке. 
 
У ____________ , дана __________ 2019. године. 

________________________________________ 
(потпис овлашћеног лица за потпис) 

 
Напомена: Ово менично овлашћење не доставља се у понуди (не треба сада да се 
попуњава и потписује), јер ће се исто односити само на изабраног понуђача. 
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Образац 17а.  
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИК: _______________________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________ 

 
И З Д А Ј Е 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: Установа Студентски центар Нови Сад, улица Др. Симе Милошевића бр. 4, 
матични број:  08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873. 

Предајемо Вам (1) једну сопствену соло меницу, серијски број _______________, на износ 

од 5% од вредности појединачног уговора без ПДВ-а, осим за партије 8,17,18,19,20 и 21 за 

које се доставља средство обезбеђења на износ од 50.000,00 динара без ПДВ-а, као средство 

финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза по основу закљученог оквирног 

споразума дел.бр. _________________________ од _________________ у поступку јавне 

набавке добара број ЈН-ОС 05/2019 - прехрамбени производи за партију бр. 

________________. 

Истовремено Вас овлашћујемо да, у случају уколико не будемо извршавали своје обавезе у 

роковима и на начин предвиђен закљученим уговором, настану кашњења у испорукама и 

једнострано раскинемо уговор, приложену сопствену бланко меницу са доспећем "по 

виђењу" и клаузулом "без протеста" доставите на наплату 

_______________________________________ (назив банке понуђача) код које се води наш 

текући рачун ________________________________ (текући рачун понуђача). 

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис, сходно 
достављеном картону депонованих потписа и важећи су током трајања појединачног 
уговора. 
 
Прилог:  

- 1 (једна) потписана сопствена бланко меница, 
- фотокопија картона депонованих потписа, 
- фотокопија важеће потврде пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру 
меница и овлашћења НБС (само правна лица и предузетници) или фотокопија захтева за 
регистрацију менице овереног од стране пословне Банке. 
 
У ____________ , дана __________ 2019. године. 

________________________________________ 
(потпис овлашћеног лица за потпис) 

 
Напомена: Ово менично овлашћење не доставља се у понуди (не треба сада да се 
попуњава и потписује), јер ће се исто односити само на изабраног понуђача и исто ће бити 
прилагођено у зависности на партију на коју се односи. 
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Образац 18.  
 
 
На захтев наручиоца Установе Студентски центар Нови Сад поводом јавне набавке ЈН-
ОС 05/2019 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дана ________ 2019. 
године дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О  
ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

              
 
_____________________________________ 
                    Назив понуђача 
 
_____________________________________ 
                        Адреса 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо 
следећом техничком опремом: 
 
1. ______________________________________________________,  ком ______ 
 
2. ______________________________________________________,  ком ______ 
 
3. ______________________________________________________,  ком ______ 
 
и да ће наведена опрема бити на располагању за све време испоруке добара који су 
предмет ове јавне набавке. 

 
Уз овај образац се достављају следећи докази:  
а) Уговор о закупу или лизингу возила (достављају само понуђачи који нису власници 
возила), 
б) фотокопија/е важеће/их саобраћајне/их дозвола (очитана), 
в) потврда/уверење МУП-а да је возило са расхладним уређајем или уверење/потврду 
издату од организација које се баве регистрацијом и техничким прегледом возила (за 
партије 1,2,3,4,5,8,9,10,13 и 16).  
  
                                                                     
                                                                                            
Датум:                                                                                                Потпис овлашћеног  лица                                                
__________________ године                                                       _____________________________    


