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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.1.12/2018 
деловодни бр.7177 од 17.07.2018. год и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.1.12/2018 , 
деловодни бр.7178 од 17.07.2018. год. позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и 
закључење уговора о јавној набавци добара 
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 НАЗИВ: Предшколска установа „Милица Ножица“ из Ваљева,  
 АДРЕСА: улица Владе Даниловић 9, 14000 Ваљево 
 ПИБ: 101499241, 
 МАТИЧНИ БРОЈ: 07097069 
 ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8510 
 БРОЈ РАЧУНА: 840-57667-78, 840-57661-96 
 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:6117002535 
 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА: nabavke.pumn@gmail.com  
 
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 
 Јавна набавка добара спроводи се у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона о 
јавним набавкама, (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Подзаконским актима и Одлуком о 
покретању поступка број 7177 од дана 17.07.2018. године. 
 
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Предмет јавне набавке су добра – Набавка намирница и прехрамбених производа 
обликована у 19 партија: 

 партија 1 .............свеже јунеће и свињско месо 
 партија 2 ............. свеже пилеће месо   
 партија 3 ............. месне прерађевине 
 партија 4 ............. риба и прерађевине 
 партија 5 ............. конзумна јаја 
 партија 6 ............. млеко и млечни производи 
 партија 7 ............. уље 
 партија 8..............маргарини и свињска маст 
 партија 9................свеже поврће 
 партија 10..............свеже воће 
 партија 11............смрзнуто поврће 
 партија 12............смрзнуто воће 
 партија 13.............шећер 
 партија 14.............шећерни концентрати 
 партија 15.............житарице и производи од житарице 
 партија 16............брашно 
 партија 17............хлеб пшенични и коре 
 партија 18............остале намирнице 
 партија 19...........конзервисано поврће 

 
 Назив и ознака из општег речника набавке:  
 -партија 1 –свеже јунеће и свињско месо 

o 151111100-јунетина, 15113000-свињетина 
 -партија 2 – свеже пилеће месо 

o 15112100- свеже живинско месо 
 -партија 3 – месне прерађевине 

o 15131700 – месне прерађевине 
 -партија 4 – риба и прерађевине 

o 15220000-смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо 
 -партија 5 – конзумна јаја 
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o 03142500-јаја 
 -партија 6 – млеко и млечни производи 

o 15511100-пастеризовано млеко 
o 15550000-разни млечни производи 

 -партија 7 – уље 
o 15411210- уље за пржење 

 -партија 8 –маргарини и свињска маст 
o 15431100-маргарин 
o 15412100-животињска маст 

 -партија 9- свеже поврће 
o 03221000-поврће 

 -партија 10 – свеже воће 
o 03222000-воће 

 -партија 11 – смрзнуто поврће 
o 15331170 – свеже и смрзнуто поврће 

 -партија 12 – смрзнуто воће 
o 153300000- прерађено воће и поврће 

 -партија 13 – шећер 
o 15831200- бели шећер 

 -партија 14 – шећерни концентрати 
o 15833000- производи од шећера 

 -партија 15 – житарице и производи од житарица 
o 03211000-житарице, 03211900-производи од житарица 

 -партија 16 – брашно 
o 15612100- пшенично брашно 

 -партија 17 – хлеб пшенични и коре 
o 15811100-хлеб 

 -партија 18 – остале намирнице 
o 15800000-разни прехрамбени производи 

 -партија 19 – конзервисано поврће 
o 15331500-конзервисано поврће у сирћету 

 
1.4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРA 
 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати 
понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом. 
 Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин: 

1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да 
присуствују поступку жребања; 

2. Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен упросторијама наручиоца; 
3. Комисија ће водити записник о поступку жребања; 
4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи саназивима понуђача чије 

су понуде са истом најнижом понуђеном ценом; 
5. Жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити извлачење једне 

куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити 
уговор. 

1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на Порталу управе за јавне набавке. 
 Преузимање је бесплатно или интернет страни Наручиоца, www.milicanozica.edu.rs. 
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1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда. 
 Понуђач подноси понуду лично или непосредно путем поште у затвореној коверти. 
 На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац (ПО1) који уписује податке о 
свом тачном називу, адреси, броју телефона, емаил адреси и имену и презимену овлашћеног лица за 
контакт. 
 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. 
 Рок за подношење понуда је  до 20.08.2018. год. до 10:00 часова. 
 Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у 
разматрање. 
 Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене 
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 
 Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју 
понуду писаним обавештењем са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“за 
јавну набавку добара редни број ЈН.бр. 1.1.12/2018 .Понуђач је дужан да јасно назначи која документа 
накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не 
може да допуњује, мења или опозове своју понуду. 
 
1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 Јавно отварање понуда биће одржано 20.08.2018.године у 11:00 часова, на адреси: ПУ „Милица 
Ножица“, улица Владе Даниловић 9, 14000 Ваљево, у просторијама Наручиоца. 
 Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа. 
 О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују председник и 
чланови комисије и присутни представници понуђача. 
 Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника 
се доставља у року од три дана од дана отварања понуда. 
 
1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 
поступку отварања понуда дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје-овлашћење, за 
учешће у поступку јавне набавке. 
 
1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 (осам) дана од дана отварања понуда. 
 
1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 Контакт особа за све информације везане за јавну набавку је дипл. правник Иван Лазаревић, 
електронска пошта: nabavke.pumn@gmail.com . 
 
1.11. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и 
конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75 и 76. Закона 
о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом. 
 Такође Вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел уговора 
попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним понуђачем бити закључен 
уговор. 

mailto:nabavke.pumn@gmail.com
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2. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском 
језику. 
 Поступак отварања понуда води се на српском језику. 
 
2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и 
попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације. 
 
2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА 
ОБРАЗАЦА 
 Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени 
од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом. 
 Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно 
уметати. 
 На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и 
потпише и то: 
 уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити потписан и 

оверен од стране овлашћеног лица понуђача; 
 уколико подноси понуду понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен  

и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, 
 уколико подноси понуду група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране 

овлашћеног члана групе понуђача. 
 
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за 
подношење понуде. 
 Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној 
коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком „Измена понуде“ , „Допуна понуде“ или 
„Опозив понуде“ за јавну набавку- набавка намирница и прехрамбених производа- за партију број 
_______,  ЈН 1.1.12/2018  (НЕ ОТВАРАТИ). 
 Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
 Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 08,00 – 14,00 
часова, на адресу наручиоца. 
 Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
 Уколико се измена понуда односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском 
износу, а не у процентима. 
 Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене 
основне цене  по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у 
зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. 
 
2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
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 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.  
 
2.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 
 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке  делимично поверити 
подизвођачу и да наведе његов назив. 
 Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да 
наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу ( не може бити 
већи од 50% ) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75.став 1. тачка1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. става 1. тачка 5. овог 
закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних 
обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 
2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
 Саставни део заједничке понуде је споразум  којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који обавезно садржи податке о: 

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем; 

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3. понуђача који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења; 
4. понуђачу који ће издати рачун; 
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање 
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75.став 1.тачка 1) до 4) овог 
закона, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан 
је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тих услова. 
 
2.9. НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 Није дозвољена могућност авансног плаћања. 
 Уколико понуђач тражи аванс, у било ком проценту - понуда ће бити одбијена.  
 Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна. 
 
2.10. РОК ИСПОРУКЕ  И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 Рок испоруке - дневно, о трошку Испоручиоца добара, а по позиву наручиоца. 
 Место испоруке је  објекат ПУ “Милица Ножица“-„Централна Кухиња“, Насеље Миливоја Бјелице 
бб, Ваљево. 
 
2.11. НАЧИН И КОНТРОЛА ИСПОРУКЕ  
 Испорука ће се вршити свакодневно, односно по позиву наручиоца, ако уговором није другачије 
наведено. 
 Пријем робе вршиће овлашћено лице наручиоца. 
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 Уколико лице овлашћено за пријем робе, изрази сумњу у квалитет испоручене робе, 
истовремено позива, лице које је код понуђача задужено за контролу квалитета, да у року од два 
сата обезбеди нову испоруку, а да робу која је испоручена заједно проследе на анализу институту 
за контролу робе. 
 Уколико се установи да испоручена роба није захтеваног квалитета, наручилац може раскинути 
уговор, након пет пута понављања истог сучаја, а сви трошкови падају на терет понуђача, а ако контола 
покаже да је роба траженог квалитета, наручилац сноси трошкове замене робе као и трошкове анализе 
узорка. 
 Узорак се узима на лицу места у присуству оба представника уговорних страна, без права на 
оспоравање узетог узорка. 
 
2.12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 Прилоком закључења уговора наручилац је дужан да достави меницу у висини од 10% од укупне 
цене уговора, као гаранцију за добро извршење посла. 
 Наручилац може активирати меницу у случају да се докаже да роба није у траженом квалитету 
или ако понуђач не отклони недостатке у уговореном року. 
 
2.13. ВАЛУТА И ЦЕНА 
 Цена мора бити изражена у динарима без пореза на додату вредност, а могу се мељати уколико 
раст индекса потрошачких цена према подацима Завода за Статистику, пређе 10% у односу на цене из 
периода закључења Уговора, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз писмену сагласност наручиоца.  
 Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има 
предност у случају несагласности. 
 Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке. 
 У случају понуђене неуобичајене ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама 
члана 92.Закона о јавниом набавкама. 
 
2.14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
 Наручилац је дужан да: 

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са 
законом, понуђач означио у понуди, 

2. одбије давање информација која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и 
податке о поднетим понудсама, односно пријавама,до отварања понуда, односно пријава. 

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености о0бавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 
2.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 
понуде, на e-mail: nabavke.pumn@gmail.com  
 Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, 
понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику и 
да истовремено ту информацију објави и на Порталу јавних набавки. 
 Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
 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 
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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. 
 
2.16. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ 
 Рок важности понуде је минимум 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као неприхватљива и 
као таква се неће разматрати. У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику 
затражити од понуђача продужење рока важења понуде, и у том случају понуђач не може мешати 
понуду. 
 
2.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 
 Наручилац може писаним путем  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 његових подизвођача. 
 Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радна дана од дана пријема захтева за објашњење 
понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна. 
 
2.18. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 Уколико понуђач учини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, 
по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. 
 Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин: 
 уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ изражен словима сматраће 

се тачним, 
 уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном,  

осим у износима који су дати паушално, 
 уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност на тој позицији укључена у 

вредност осталих 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
2.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати 
понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.  
 
2.20. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 8 (осам) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 Образложену Одлуку о додели уговора, наручулац ће објавити на порталу УЈН у року од 3 (три) 
дана од дана доношења одлуке. 
 Уговор са понуђачем коме је додељен уговор биће закључен у року од 8 (осам) дана, од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 
 Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор 
са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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2.22. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
 Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чланом 3.тачком 31) 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 
 Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, уколико садржи битне недостатке из члана 106. 
Закона о јавним набавкама, ако је неприхватљива, ако прелази износ процењене вредности предметне 
јавне набавке (осим у случају наведеним у члану 107. став 4. ЗЈН-а) и ако не ограничава и не условљава 
права наручиоца. 
 Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или 

није могуће упоредити је са другим понудама. 
 Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 
 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: 

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза, 
3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5. извештај надзорног органа  о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи , односно чланови групе понуђача; 
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 

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

 
2.22. МОДЕЛ УГОВОРА 
 Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем  је дужно да модел 
уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
 Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора 
попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
 У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе 
понуђача. 
 Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 
 
2.23. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити 
захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148-153). 
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2.24. ОБУСТАВА ПОСТУПКА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за 
избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама овом конкурсном документацијом. 
 Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да 
обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у 
време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године. 
 
2.25. ТРОШКОВИ 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 накнади трошкове израде узорка, или модела уколико их је наручилац тражио, ако су 
изражени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
2.26. ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА 
 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне средине. 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
2.27. КВАЛИТЕТ: 
 Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе: 
 Важећи сертификат НАССР који гласи на понуђача, осим ако у додатним условима није 

другачије наведено. 
 Уколико понуђач није произвођач робе потребно је да достави, уговор о партнерском односу са 

произвођачем од кога се набавкља роба, уз потврду о имплементацији НАССР који гласи на 
понуђача, као и важећи сертификат НАССР произвођача чију робу наводи у понуди. 

 Све намирнице у понуди морају бити I квалитета и I класе. Понуђач са којим се закључи уговор о 
јавној набавци, дужан је да на свака три месеца стручном лицу наручиоца омогући обилазак 
својих магацина и производних погона. 

 Понуђач са којим се закључи уговор о јавној набавци, дужан је да анализе намирница 
(микробиолошке и физичко хемијске) доставља редовно уз сваку испоруку намирница. 

 Понуђач је дужан да добра која су предмет јавне набавке испоручује на одговарајући начин, и то 
у појединачној или збирној амбалажи, а све у складу са Законом о безбедности хране и НАССР 
стандардом. 

 Наручилац задржава право да у било ком моменту важења уговора, уколико посумња у квалитет 
производа и процени да је то потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље у 
одговарајућу акредитовану лабараторију на анализу, о трошку понуђача уколико се утврди да 
намирница не одговара карактеристикам а предвиђених техничком спецификацијом. 
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3. УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ 

 
 Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр 124/12, 
14/2015 и 68/15), испуњеност наведених услова, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из 
члана 77. истог Закона. 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: 
 

1. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре (копија, без обзира на датум издавања 
извода) 
 

2. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник нису 
осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова. 
 Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
 

3. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији 

Докази: 
 Потврда Пореске управе Министарства финансија РС о измиреним доспелим порезима и 

доприносима и 
 Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и 

доприносима на локалном нивоу или 
 Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију. 

 Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
 

4. Услов: Право на учешће у поступку  има понуђач ako има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке. 

Доказ: Важећа дозвола за обављање делатности и потврда којом се доказује да поседује дозволу 
уколико је дужан да је има, ако таква дозвола није прописана за партију, понуђач је не доставља 
            Пољопривредно газдинство је дужно да достави Извод о биљној производњи, коју издаје Управа 
за трезор. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ПОСЕБНО ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ: 
 
 Поред обавезних услова за сваку партију се достављају додатни услови који су наведени у 
техничкој спецификацији за сваку партију појединачно. 
 Понуђачи су дужни да доставе доказе за основне и додатне услове (наведени у техничким 
спецификацијама). 
 У колико је понуђач регистрован у регистар понуђача, испуњеност обавезних услова може 
доказати достављањем решења из поменутог регистра. 
 У колико понуђач учествује на више партија није потребно да за сваку партију посебно доказује 
испуњеност обавезних услова. 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 13 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 12.000.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом у којем је температура за превоз хране од 0-4° који 
задовољава критеријуме за превоз намирница одређених у Техничкој спецификацији за испоруку 
предмета јавне набавке, а у складу са Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 3 
запослених радника од којих је најмање један запослени задужен за испоруку добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за контролу квалитета добара. 
 
7) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже и: 
 Сертификат о усглашености са HACCP стандардом; 
 Важећи уговор о контроли квалитета са надлежном институцијом (ветринарски институт, 

институт за хигијену и технологију меса и др.) 
 Важеће решење Управе за ветерину којим се одобрава обављање делатности производње 

свежег меса папкара и полупроизвода од меса папкара. 
 

8) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
 Произвођачку декларацију. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 2. 
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пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 3.300.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом у којем је температура за превоз хране од 0-4° који 
задовољава критеријуме за превоз намирница одређених у Техничкој спецификацији за испоруку 
предмета јавне набавке, а у складу са Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 3 
запослених радника од којих је најмање један запослени задужен за испоруку добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
7) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже и: 
 Сертификат о усглашености са HACCP стандардом; 
 Важећи уговор о контроли квалитета са надлежном институцијом  (ветринарски институт, 

институт за хигијену и технологију меса и др.) 
 

8) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
 Произвођачку декларацију. 
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запослених радника од којих је најмање један запослени задужен за испоруку добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
7) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже и: 
 Сертификат о усглашености са HACCP стандардом; 
 Важећи уговор о контроли квалитета са надлежном институцијом (ветринарски институт, 

институт за хигијену и технологију меса и др.) 
 

8) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
 Произвођачку декларацију. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 4. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 650.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 3 
запослених радника од којих је најмање један запослени задужен за испоруку добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
7) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже и: 
 Уговором о партнерском односу са произвођачем за свежу рибу, односно увозником за 

прерађевине 
 

8) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Документацију која је предвиђена Законом о безбедности хране 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
 Произвођачку декларацију. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 5. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 1.300.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 3 
запослених радника од којих је најмање један запослени задужен за испоруку добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 важећи уговор о контроли квалитета јата и јаја  са надлежном ветеринарском институцијом  
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 6. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 12.400.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 3 
запослених радника од којих је најмање један запослени задужен за испоруку добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
7) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже и: 
 Сертификат о усглашености са HACCP стандардом; 
 Важећи уговор о контроли квалитета са надлежном институцијом (ветринарски институт, 

институт за хигијену и технологију меса и др.) 
 

8) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
 Произвођачку декларацију. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 7. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 1.500.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Право на учешће у поступку има понуђач који поседује магацински простор за ускладиштење на 

територији града Ваљева минимум 700 м2. 
Доказ: Пореска пријава имовине понуђача. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 3 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Понуђач  треба да достави Сертификат о усглашености са HACCP стандардом; 
 Уговор о партнерском односу са произвођачем. 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 8. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 1.200.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 3 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Понуђач  треба да достави Сертификат о усглашености са HACCP стандардом; 
 Уговор о партнерском односу са произвођачем. 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 9. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 6.300.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Пољопривредно газдинство је дужно да достави Извод о биљној производњи, коју издаје Управа 

за трезор  
 Понуђач треба да достави Сертификат о усаглашености са НАССР стандардом 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 10. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 3.800.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Пољопривредно газдинство је дужно да достави Извод о биљној производњи, коју издаје Управа 

за трезор  
 Понуђач треба да достави Сертификат о усаглашености са НАССР стандардом 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 11. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 1.600.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Понуђач треба да достави Уговор о пратнерском односу са произвођачем 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 12. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 130.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Понуђач треба да достави Уговор о пратнерском односу са произвођачем 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 13. 
 
5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 600.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Право на учешће у поступку има понуђач који поседује магацински простор за ускладиштење на 

територији града Ваљева минимум 700 м2. 
Доказ: Пореска пријава имовине понуђача. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Понуђач треба да достави Уговор о партнерском односу са произвођачем и анализу шећера. 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 14. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 480.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 15. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 1.250.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 16. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 2.400.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 17. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 500.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 18. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 2.400.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 19. 
 
 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом и то: 
 
 Неопходан финансијски капацитет –  право на учешће у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијким капацитетом што подразумева да у претходној, пословној односно 
календарској години није пословао са губитком и да није био у блокади више од 5 дана у 
претходних 6 месеци од дана упућивања позива за подношење понуда. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину који издаје Агенција за привредне регистре 
са потврдом да привредни субјект није био у блокади више од 5 дана за претходних 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива или Биланс стања и успеха за 2017. годину. 
                                                   
 Неопходан пословни капацитет – да је понуђач претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 

2017.)  испоручио добара која су предмет партије за коју се понуда подноси, у укупној вредности 
од најмање 400.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне 
документације. 
 
 6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом и то: 
 
 Неопходан технички капацитет  –  право на учешће у поступку има понуђач који располаже са 

најмање једним доставним возилом који задовољава критеријуме за превоз намирница 
одређених у Техничкој спецификацији за испоруку предмета јавне набавке, а у складу са 
Законом о безбедности хране. 

Доказ:  Копија саобраћајне дозволе предметног возила. 
 
 Неопходан кадровски капацитет – право на учешће у поступку има понуђач који пре 

објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време најмање 2 
запослени радника од којих је најмање један радник задужен за испоруку истоврсних добара ове 
предметне јавне набавке. 

Доказ: Одговарајући М образац за три запослена, као и решење откуцано и печатом оверено на 
меморандуму предузећа за запосленог који ће бити задужен за испоруку добара. 
 
 7) Услов: Понуђач је обавезан да уз понуду достави и: 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, односно као средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла, изабрани понуђач биће у обавези да  у року од 8 (осам) дана од дана 
потписивања уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу: 
 
 Оригинал сопствену бланко меницу, потписану од стране одговорног или овлашћеног лица и 

оверену печатом; 
 
 Овлашћење за попуну бланко меницу-менично овлашћењењ насловљено на ПУ „Милица 

Ножица“ које мора садржати клаузулу „без протеста“у износу од 10% од вредности Уговора (без 
пдв-а), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно испуњење 
уговорених обавеза; 

 
 Копију депо картона 

 
 Потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС, а не захтев за регистрацију 

менице 
 
 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве у којој ће потврдити 
намеру: 
 
 Поред наведених услова, понуђач мора да испуни и услове који су наведени у Техничкој 
спецификацији а који су сачињени у складу са Законом о безбедности хране. 
 
 Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке тј 
закључења уговора. 
 
 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним фотокопијама. Понуђач, 
чија понуда буде оцењена као најповољнија, је дужан да у року од 5 (пет) дана од пријема 
писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или  оверену копију доказа.  Уколико то не 
учини, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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Образац бр. 1. 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку добара у отвореном поступку 

Намирнице и прехрамбени производи редни број ЈН 1.1.12/18 - добра. 
 
 

 
И З Ј А В А 

као овлашћено лице за заступање понуђача ___________________________________  из 
_______________________ изјављујем да смо упознати са свим захтевима и условима из конкурсне 
документације за јавну набавку у отвореном поступку намирнице и прехрамбени производи, 
партије бр. ________________________________, редни број ЈН 1.1.12/18 - добра, као и са свим 
изменама, допунама и додатним објашњењима која чине саставни део конкурсне документације и да их 
у целости и без резерве прихватамо. 
 
 Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свесни смо да 
давање нетачних и непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка јавне 
набавке. 
 
 Обавезујем се да на захтев Комисије, у року од пет дана од дана пријема захтева, доставим 
тражене доказе којима потврђујем  веродостојност података датих у понуди. 
 
 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 

 
 
 
 
* У случају подношења заједничке понуде, попуњени образац потписују и оверавају сви чланови групе 
понуђача. 
** У случају да понуђач подноси понуду за више партија, образац фотокопирати у потребном броју 
примерака. 
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Образац бр. 2. 

 
 
 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

   
 НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 
 СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

 

 
 ОДГОВОРНА ОСОБА/ПОТПИСНИК УГОВОРА 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 
ТЕЛЕФОН 

 

 
ТЕЛЕФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 

 
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА 

 

 
ПОСЛОВНА БАНКА 

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА 

 

 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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Образац бр. 3. 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ 
И  ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

(заокружити) 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну 
набавку добара - набавка намирница и прехрамбених производа - обликована у 19 партија број 
ЈН.бр.1.1.12/2018 за Предшколску Установу „Милица Ножица“ из Ваљева, улица Владе Даниловић 9, 
саставио и потписао 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 
 
 

У име и за рачун понуђача  _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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Образац бр. 4а 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 
 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку добара- 
набавка намирница и прехрамбених производа-обликована у 19 партија за Предшколску Установу 
„Милица Ножица“ из Ваљева, улица Владе Даниловић 9, ЈН.бр. 1.1.12/2018  изјављујемо да не 
наступамо са подизвођачима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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Образац бр. 4б 

 
 
 

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 
 
За реализацију јавне набавке добара- Набавка намирница и прехрамбених производа- обликована у 19 
партија број ЈН.бр. 1.1.12/2018 за Предшколску Установу „Милица Ножица“ из Ваљева, улица Владе 
Даниловић 9, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 
 

 
Назив подизвођача 

 
Позиција добара 

које извршава 

 
Учешће подизвођача 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 

 
 
Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са 
подизвођачима. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. 
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Образац бр. 4в 

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

   
 НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
 СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
 ОДГОВОРНА ОСОБА/ПОТПИСНИК УГОВОРА 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 
ТЕЛЕФОН 

 

 
ТЕЛЕФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 

 
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
ПОСЛОВНА БАНКА 

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
 
 

 
 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 

 
 
 
 
Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе са 
подизвођачем. 
 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког 
подизвођача и доставити уз понуду. 
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Образац бр. 5а 

 
 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

   
 НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 
 СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

 

 
 ОДГОВОРНА ОСОБА/ПОТПИСНИК УГОВОРА 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 
ТЕЛЕФОН 

 

 
ТЕЛЕФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 

 
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА 

 

 
ПОСЛОВНА БАНКА 

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА 

 

 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА 

 

 
 
 

 
 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 

 
 
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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Образац бр. 5б 

 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку добара - Набавка намирница и 
прехрамбених производа обликована у 19 партија за Предшколску Установу „Милица Ножица“ из 
Ваљева, улица Владе Даниловића бр.9, ЈН.бр.  1.1.12/2018. 
 
Овлашћујемо члана групе _______________________________________________ да у име и за рачун 
осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 
 

ПУН НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ, (АДРЕСА) 
ЧЛАНА ГРУПЕ 

ДОБРА КОЈЕ ЋЕ 
ИСПОРУЧИТИ 
ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 
ГРУПЕ У ПОНУДИ 
(ПРОЦЕНТУАЛНО) 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ 

ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН:   Потпис одговорног лица: 
 
 

М.П. 

ЧЛАН ГРУПЕ   Потпис одговорног лица 
 
 

М.П. 

ЧЛАН ГРУПЕ   Потпис одговорног лица 
 
 

М.П. 

ЧЛАН ГРУПЕ   Потпис одговорног лица 
 
 

М.П. 

ЧЛАН ГРУПЕ   Потпис одговорног лица 
 
 

М.П. 

 
 

 
 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 

 
 
 
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача. 
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Образац бр 6. 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 124/12,14/2015 и 68/15) 
изјављујемо под пуном моралном,материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у 
отореном поступку јавне набавке добара Набавка намирница и прехрамбених производа обликована у 
19 партија број ЈН.бр. 1.1.12/2018 за Предшколску Установу „Милица Ножица“ из Ваљева, улица Владе 
Даниловић 9, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико 
понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача. 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр7. 

 
 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 

РЕД.БР. ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС 

   

   

   

   

   

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

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 1. – СВЕЖЕ ЈУНЕЋЕ И СВЕЖЕ СВИЊСКО МЕСО 
 

 НАЗИВ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА 

1. ЈУНЕЋИ БУТ БЕЗ КОСКЕ Јунеће месо без 
коске – бут, свеже у комаду од 5 до 10 кг у пвц 
затвореној кеси, I квалитета-месо бутова, 
очишћено од масног и везивног ткива које 
садржи до 5% масти 

KГ 4.700 

2. УСИТЊЕНО ЈУНЕЋЕ МЕСО, уситњено јунеће  
месо, I категорије, садржај протеина меса у 
уситњеном месу најмање 18%, а садржај 
колагена у протеинима тог меса највише 10% 

КГ 4.000 

3. СВИЊСКО МЕСО БЕЗ КОСКЕ Свињско месо 
без коске -свеже у комаду 5 до 10 кг.у пвц 
затвореној кеси, I квалитета- месо бутова, 
очишћено од масног и везивног ткива које 
садржи до 5% масти 

KГ 300 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Поред основних услова понуђач треба да достави и ове додатне услове и испуни друге услове: 
  
Уз понуду за ову партију доставити: 
 сертификат о усглашености са HACCP стандардом; 
 важећи уговор о контроли квалитета са надлежном институцијом (ветринарски институт, институт 

за хигијену и технологију меса и др.) 
 изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану; 
 важеће решење Управе за ветерину којим се одобрава обављање делатности производње 

свежег меса папкара и полупроизвода од меса папкара; 
 произвођачку декларацију 

 
Други услови: 
 испорука намирница врши се дневно, на захтев наручиоца од 3:00 до 5:00 сати ујутру; 
 испорука се врши у наменски опремљеном возилу за превоз ове врсте намирница; 
 Сви производи морају одговарати Закону о безбедности хране и Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса. 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
 
 
 
 
 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 44 

Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 2. – СВЕЖЕ ПИЛЕЋЕ МЕСО 

 

 НАЗИВ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА 

1. СВЕЖА ПИЛЕЋА КОНФЕКЦИЈА (СУВО ХЛАЂЕНО) -
батак и карабатак, 6/1 

КГ 500 

2. ФИЛЕ ОД ГРУДИ (СУВО ХЛАЂЕНО) 6/1 КГ 4.000 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Поред основних услова понуђач треба да достави ове додатне услове и испуни друге услове: 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 
 Сертификат о усглашености са HACCP стандардом; 
 Важећи Уговор о контроли квалитета са надлежном институцијом (ветеринарски институт, 

институт за хигијену и технологију меса и др.) 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану; 
 Произвођачку декларацију 

 
Други услови: 
 испорука намирница врши се једном седмично, на захтев наручиоца до 5:00 часова ујутру; 
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању; 
 испорука се врши у наменски опремљеном возилу за превоз ове врсте намирница; 
 Сви производи морају одговарати Закону о безбедности хране и Правилнику о квалитету  меса 

пернате живине 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 3. – МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

 
 

 НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1. БУДИМСКА КОБАСИЦА KГ 700 

2. ШУНКАРИЦА  KГ 800 

3. СЛАНИНА ЕКВИВАЛЕНТ ХАМБУРГ,ВАКУМ ПАКОВАЊЕ KГ 700 

4. ЈЕТРЕНА ПАШТЕТА-150 ГР ЕКВИВАЛЕНТ КАРНЕКС 
ЛИМЕНКА 

KГ 1.100 

5. СВИЊСКА ПЕЧЕНИЦА, ВАКУМ ПАКОВАЊЕ KГ 500 

6. ПОСЕБНА САЛАМА КГ 600 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да достави ове додатне услове и испуни друге услове: 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Сертификат о усглашености са HACCP стандардом; 
 Важећи Уговор о контроли квалитета са надлежном институцијом  (ветеринарски институт, 

институт за хигијену и технологију меса и др.) 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану; 
 Произвођачку декларацију 

 
Други услови: 
 испорука намирница врши се једном седмично, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 испорука се врши у наменски опремљеном возилу за превоз ове врсте намирница 
 Сви производи морају одговарати Закону о безбедности хране и Правилнику о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 4. – РИБА И ПРЕРАЂЕВИНЕ 

 
 

 НАЗИВ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1. ТУЊЕВИНА ФИЛЕ У ЛИМЕНЦИ (до 2кг нето 
масе) 

KГ 100  

2. ФИЛЕТ СОМА-БЕЛИ, ДУБОКО ЗАМРЗНУТИ, 
20% ГЛАЗУРЕ, КОМАДИ 220 ГР 

КГ 300 

3. ТУЊЕВИНА КОМАДИ, у лименци до 0,200 кг 
нето масе. 

KГ 255 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Произвођач поред основних услова треба да достави и  ове додатне услове и испуни и друге: 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Понуђач мора да достави Уговор о партнерском односу са произвођачем за свежу рибу,  односно 

увозником за прерађевине 
 Потребно је доставити документацију која је предвиђена Законом о безбедности хране 
 Понуђач треба да достави изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану 
 Понуђач треба да достави произвођачку декларацију. 

 
Други услови: 
 испорука намирница врши се једном седмично, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 испорука се врши у наменски опремљеном возилу за превоз ове врсте намирница 
 Сви производи морају одговарати Закону о безбедности хране и Правилнику о квалитету и 

другим захтевима за рибу 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 5. – КОНЗУМНА ЈАЈА 

 
 

 НАЗИВ јед.мере КОЛИЧИНА 

1. Јаја кокошија А класе KOM 80.000 

 
 

 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 
потребама. 

 
Понуђач поред основних услова треба да достави и ове додатне услове и испуни друге услове: 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 важећи  уговор о контроли квалитета јата и јаја  са надлежном  ветеринарском институцијом   

 
 
Други услови: 
 испорука намирница врши се једном седмично, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 Производ морају одговарати Закону о безбедности хране и Правилнику о квалитету јаја и 

производа од јаја 
 
 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 6. – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 
 

 НАЗИВ јед. мере количина 

1.  КРАТКОТРАЈНО МЛЕКО ПАСТЕРИЗОВАНО 2,8% ММ, 1/1 
ТЕТРАПАК, (ПЕТ АМБАЛАЖА) 

Л 27.000 

2. ЈОГУРТ 2,8% MM , 1/1 ТЕТРАПАК, ПЕТ АМБАЛАЖА Л 24.000 

3. КИСЕЛО МЛЕКО  0.18кг.  2,8%мм, ЧАША KOM 3.000 

4. ПАВЛАКА КИСЕЛА 0.18кг. 20%ММ KOM 4.000 

 
5. 

БЕЛИ КРАВЉИ СИР, 45%ММ (ФЕТА), Паковање до 10 кг  
KГ 

 
3.000 

6. СИР КАЧКАВАЉ (ПОЛУМАСНИ СИР), 45%-60% ММ У СМ, 
ПРОИЗВЕДЕН ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ЈУС Е.С 
2.010 

KГ 400 

7. КАЈМАК,паковање до 1кг, у полипропиленској посуди са 
термоваром и надпоклопцем од полипропилена  

KГ 700 

8. МАСЛАЦ до 0,5КГ  КГ 400 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да достави и ове додатне услове и испуни друге услове: 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Сертификат о усглашености са HACCP стандардом за произвођача; 
 Важећи уговор о контроли квалитета са надлежном институцијом  (из области пољопривреде, 

ветериинарски институт,  завода за млекарство и др..) 
 Изјаву понуђача којом се гарантује да је производ безбедан за исхрану 
 Произвођачку декларацију 

 
Други услови: 
 испорука намирница врши се дневно, на захтев наручиоца од 3:00 до 5:00 сати за млеко и јогурт, 

за остале производе до 14 часова;  
 испорука се врши у наменски опремљеном возилу за превоз ове врсте намирница; 
 испорука се врши у оригиналном произвођачком паковању; 
 Сви производи морају одговарати Закону о безбедности хране и Правилнику о квалитету млека и 

млечних производа 
                                                                                                 

 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 7. – УЉЕ 

 

  
НАЗИВ 

јед.мере количина 

1. ДОМАЋЕ УЉЕ СУНЦОКРЕТОВО ЛИТАР 8.500 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да достави и ове додатне услове и испуни друге услове: 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Уговор о партнерском односу са произвођачем; 
 Сертификат о усглашености са HACCP стандардом за произвођача 

 
Други услови: 
 испорука намирница врши се једном седмично, на захтев наручиоца; 
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 

 
 
 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 8. – МАРГАРИНИ И СВИЊСКА МАСТ 

 

 НАЗИВ јед.мере количина 

1. Маст свињска-црево Kг. 1.200 

2. Маргарин стони ,  0,250КГ Кг. 800 

3. Маргарин за лиснато тесто Kг. 1.800 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да достави и ове додатне услове и испуни друге услове: 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Сертификат о усглашености са HACCP стандардом за произвођача 
 Уговор о партнерском односу са произвођачем 

 
 
Други услови: 
 испорука намирница врши се једном седмично, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 Сви производи морају одговарати Закону о безбедности хране  

 
 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 9. – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ 

 

 НАЗИВ   

1. ПАСУЉ БЕЛИ-БИСЕР(нето маса) KГ 2.250 

2. ПАСУЉ-ГРАДИШТАНАЦ(нето маса) KГ 1.400 

 
 
 
 

3. 
 

ПАПРИКА ШИЉА(нето маса)-Прва класа-да 
је добро развијена, да је цела, чиста, без 
присуства страног мириса, уједначена по 
облику и крупноћи. Према крупноћи плодова 
Паприка  прве класе садржи 10-12 ком у 
једном килограму. Паприка се пакује у нове и 
чисте летварице за поврће или у картонске 
кутије, као и у чисте вреће израђене од 
текстилних или пластичних влакана. 

 
 
 
 

КГ 

 
 
 
 

1.400 

 
 
 
 

4. 

ПАПРИКА-БАБУРА(нето маса) Прва класа-
да је добро развијена, да је цела, чиста, без 
присуства страног мириса, уједначена по 
облику и крупноћи. Према крупноћи плодова 
Паприка  прве класе садржи 10-12 ком у 
једном килограму. Паприка се пакује у нове и 
чисте летварице за поврће или у картонске 
кутије, као и у чисте вреће израђене од 
текстилних или пластичних влакана. 

 
 
 
 

КГ 

 
 
 
 

500 

 
 
 

5. 

КУПУС СВЕЖ(нето маса), Прве класе-купус 
добро развијене главице, целе, чврсте, 
збијене,уједначене по облику, крупноћи и 
боји без одвојених листова и са кореном 
одсеченим од основице главице. Купус се 
пакује у нове и чисте летварице за поврће, 
као и у чисте вреће израђене од текстилних 
или пластичних влакана. 

 
 
 

KГ 

 
 
 

15.000 

 
 
 

6. 

КЕЉ(нето маса), Прва класа мора имати 
главице чврсте добро развијене, уједначене 
по облику и крупноћи,без напрслина, а корен 
мора бити одрезан од овојног листа. Кељ се 
пакује у нове и чисте летварице за поврће, 
као и у чисте вреће израђене од текстилних 
или пластичних влакана. 

 
 
 

КГ 

 
 
 

1.500 

 
 
 
 

7. 

КАРФИОЛ(нето маса), Прва класа мора 
имати чисте главице, збијене, целе, беле 
или жућкасто беле боје, уједначене по 
облику и крупноћи и заштићене неопходним 
бројем овојних листова (од 3-5), а корен 
мора бити одрезан од основице овојног 
листа. Карфиол се пакује у нову и чисту 
амбалажу од дрвета или картона различитих 
димензија. 

 
 
 
 

КГ 

 
 
 
 

1.500 

8. СПАНАЋ СВЕЖ(нето маса), Прва класа-
мора бити специфичне зелене боје зависно 

KГ 2.000 
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од сорте и годишњег доба, без примеса 
земље и отпадака, без оштећења од биљних 
болести и штеточина, са скраћеним 
дршкама.Спанаћ се пакује у дубоке 
летварице за поврће, као и у картонске 
кутије. 

9. ЛИСТИНА(нето маса) КОМ 6.000 

 
 

10. 

ТИКВИЦЕ(нето маса) Прва класа-морају 
бити младе, правилно развијене са глатком 
нежном кором, уједначене по облику, боји и 
величини. Тиквице се пакују у нове и чисте 
летварице за поврће или у картонске кутије. 

 
 

КГ 

 
 

2.500 

 
 
 
 

11. 

КРОМПИР МЛАДИ(нето маса), Прва класа-
морају бити исте сорте, чист, здрав, цео и 
тврд, да није смежуран, нормално развијен и 
уједанчен по облику, крупноћи и квалитету. 
Кртоле морају имати танку и нежну покожицу 
која се лако скида под притиском прста. 
Кромпир млади се пакује у нову и чисте 
летварице за поврће, као и у чисте вреће од 
јуте или синтетичких влакана. 

 
 
 
 

КГ 

 
 
 
 

100 

 
 
 

12. 

КРОМПИР СТАРИ(нето маса), Прва класа, 
мора бити исте сорте, чист, здрав цео и 
тврд, да није смежуран или оштећене 
покожице без клица, нормално развијен и 
уједначен по облику, крупноће и квалитета. 
Кромпир се пакује у нову и чисте летварице 
за поврће, као и у чисте вреће од јуте или 
синтетичких влакана. 

 
 
 

KГ 

 
 
 

10.000 

 
 

13. 

ШАРГАРЕПА(нето маса)Прва класа, мора 
имати својства карактеристична за сорту и 
мора имати глатке коренове, правилног 
облика. Шаргарепа се пакује у дубоке 
летварице за поврће, пластичне 
перфориране вреће. 

 
 

KГ 

 
 

4.000 

 
14. 

ПЕРШУН(нето маса), лист треба да је тамно 
зелене боје, без оштећења, добро развијен 
са нормално скраћеним дршкама. 

 
KГ 

 
101 

 
 
 

15. 

ПАРАДАЈЗ(нето маса)Прва класа, да је 
добро развијен , да је цео, чист, без 
присуства страног мириса, минимални 
пречник парадајза са округлим плодовима је 
35 мм, а код сорти са издуженим плодовима 
је 30 мм. Пкује се у нову и чисту амбалажу 
од дрвета или картона различитих 
димензија. 

 
 
 

КГ 

 
 
 

4.500 

 
16. 

ЦВЕКЛА(нето маса)Прва класа, мора имати 
корен уједначен по облику величини и боји 
меснатог дела која је карактеристична за 
сорту. Меснати део мора бити без белих 

 
KГ 

 
2.700 
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пруга (прстенова), без чврстих целулозних 
влакана и без рачви. Пакује се у нове и 
чисте летварице за поврће двоструке плитке 
летварице, картонске кутије, вреће од 
синтетичких влакана. 

 
 
 

17. 

КРАСТАВАЦ СВЕЖ(нето маса)Прва класа, 
морају бити исте сорте, чврсти, сочни 
правилно развијени, глатки, зелени, без 
горчине и без шупљина, без деформисаних 
плодова. Краставци се пакују у нове ичисте 
летварице за поврће или у картонске кутије 
као и учисте вреће израђене од текстилних 
или пастичних влакана. 

 
 
 

КГ 

 
 
 

1.500 

 
 
 
 

18. 

ЛУК ЦРНИ(нето маса) Прва класа, мора 
имати зреле главице, једре, целе, не 
проклијале, уједначене по облику величини и 
боји са сувом и танком овојном љуском са 
танкимм вратом, са увелим и скраћеним 
жилицама,или без жилица. Пакује се у 
отворене плитке летварице, дубоке 
летварице за поврће као и у картонске 
кутије, јутане вреће или вреће од 
синтетичких влакана. 

 
 
 
 

KГ 

 
 
 
 

3.500 

 
 
 
 

19. 

БЕЛИ ЛУК(нето маса), Прва класа, мора 
имати главице зреле, једре, целе, не 
проклијале, не промрзле, уједначене по 
облику, величини и боји са сувом и танком 
овојном љуском, са увелим и скраћеним 
жилицама или без жилица, са сасушеном 
стабљиком класиране по врличини. Пакује 
се у отворене плитке летварице, дубоке 
летварице за порће, као и у картонске кутије, 
јутане вреће. 

 
 
 
 

KГ 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

20. 

ЛУК МЛАДИ(нето маса) Прва класа, мора 
бити са неразвијеном главицом, једар са 
подрезаним жилицама, са перјем зелене 
боје које не сме бити оштећено биљним 
болестима и штеточинама и добро очишћен 
од земље. Млади лук црни се пакује у 
отворене плитке летварице, дубоке 
летварице за порће, као и у картонске кутије, 
повезан у снопиће од 5, 10, 15 или 20 
струкова. 

 
 
 
 

KOM 

 
 
 
 

12.000 

 
 

21. 

ДУЛЕК(нето маса),-Прва класа, морају бити 
исте сорте, правилно развијени без 
шупљина, без деформисаних 
плодова,уједначене по 
облику,величини,обрани са петељком 

 
 

KГ 

 
 

500 

22. БРОКОЛИ(нето маса)-прва класа мора 
имати чисте главице,збијене 

KГ 250 
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цвасти,целе,тамно зелене боје,уједначене 
по облику и крупноћи и заштићене 
неопходним бројем овојних листова(од 3 до 
5) а корен мора бити одрезан до основице 
овојног листа.стабло се сече на дужину око 
10 до 12 центиметара. Величина 
цвасти,мерена по њеном пречнику треба да 
је од 15 до 20 центиметара. Броколи се 
пакује у дубоке летварице за поврће као и у 
картонске кутије. 

 
 
 

23. 

ЗЕЛЕНА САЛАТА(нето маса)-прва класа 
мора имати главице 
чврсте,нежне,крте,развијене,уједначене по 
облику и боји са затвореним листовима,а 
корен јој мора бити одрезан,тако да није 
дужи од 1 цм. Зелена салата се пакује у 
дубоке летварице за поврће као и у 
картонске кутије. 

 
 
 

КОМ 

 
 
 

8.000 

 
 
 

24. 

БЛИТВА(нето маса)-прва класа-Лисната 
блитва која је чиста,а по боји,развијености и 
сочности листова типично за сорту и 
производно подручје,без увелости,оштећења 
изазваних гљивицама и инсектима и без 
неприродне влажности. Блитва се пакује у 
дубоке летварице за поврће,као и у 
картонске кутије. 

 
 
 

КГ 

 
 
 

800 

 
25. 

ЦЕЛЕР(нето маса)прва калса-целер мора 
имати цео корен,чврст без шупљина,без 
рачви и уједначен по величини и боји а лист 
мора бити одсечен од корена. 

 
КГ 

 
200 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
Понуђач поред основних услова треба да достави и ове додатне услове: 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Пољопривредно газдинство је дужно да достави Извод о биљној производњи, коју издаје Управа 

за трезор  
 Понуђач треба да достави Сертификат о усаглашености са НАССР стандардом 
 Приликом склапања уговора изабрани понуђач се обавезује да ће приликом сваке испоруке дати 

изјаву о примењеним агротехничким мерама, тј.примени пестицида и времену каренце које су се 
примењивале за дату намирницу, те самим тим обезбеђује здравствено безбедну намирницу. 

Други услови: 
 испорука намирница врши се дневно, на захтев наручиоца  
 производи морају бити првог квалитета, безбедни за исхрану 

                                                                                                        
                                                          

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 10. – СВЕЖЕ ВОЋЕ 

 

 НАЗИВ јед.мере количина 

 
 
 
 

1. 

ЈАБУКА (нето маса), Прва класа-јабуке 
квалитетних и висококвалитетних сорти, 
просечне масе плода до 150 гр. Код 
плодова Прва класе толерише се до 25% 
плодова без петељки у једном паковању 
ако на месту где је била петељка нема 
оштећења. Прва класа јабуке пакују се у 
прописану нову амбалажу и то: велике 
отворене двоструке летварице, двоструке 
плитке летварице. 

 
 
 
 

KГ 

 
 
 
 

7.000 

 
 

2. 

БРЕСКВА (нето маса), прва класа бресква 
квалитетних и висококвалитетних 
племенитих сорти, просечне тежине плода 
150 грама. Брескве се пакују у прописану 
нову амбалажу односно отворене плитке 
летварице. 

 
 

КГ 

 
 

1.300 

 
3. 

КАЈСИЈА (нето маса), прва класа – 
квалитетних и висококвалитетних 
племенитих сорти просечне тежине плода 
100 грама. 

 
КГ 

 
300 

 
4. 

НЕКТАРИНА (нето маса), прва класа 
бресква квалитетних и висококвалитентних 
племенитих сорти просечне тежине плода 
150 грама. 

 
КГ 

 
500 

 
5. 

ЛУБЕНИЦА (нето маса), прва класа-зрела, 
слатка са петељком до 4 цм, без трагова 
биљних болести и штеточина, тежине од 5 
до 7 кг. Лубенице у расутом стању пакују 
се у велике сандуке за воће или у вреће. 

 
 

КГ 

 
 

4.500 

 
 
 

6. 

МАНДАРИНА (нето маса), прва класа, 
плодови су зрели и цели, здрави, пречника 
најмање 35 мм, без оштећења и промена 
на кори, без страног мириса и нетипичног 
укуса, да нема знакова унутршњег сушења. 
Пакује се у нову и чисту амбалажу од 
дрвета или картона различитих димензија. 

 
 

KГ 

 
 

1.000 

 
 
 
 

7. 

ГРОЖЂЕ (нето маса), прва класа – 
гроздови морају бити нормално развијени 
и типични за сорту, као и да су одређене 
величине. Маса сваког грозда мора 
износити најмање 150 грама са крупним 
бобицама а најмање 100 грама код сорти 
са ситним бобицама. У јединици паковања 
10 % гроздова може имати масу мању од 
100 грама али не мању од 75 грама. Прва 
каласа грожђа пакује се у нове средње 

 
 
 
 

КГ 

 
 
 
 

2.000 
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отворене плитке летварице.  

 
 
 

8. 

ПОМОРАНЏЕ (нето маса), прва класа – 
плодови су зрели, цели, здрави без 
оштећења и промена на кори,  без страног 
мириса и нетипичног укуса, да нема 
знакова унтрашњег сушења, пречника 
најмање 53 мм. Агруми се пакују у нову и 
чисту амбалажу од дрвета или картона 
различитих димензија. 

 
 
 

KГ 

 
 
 

3.000 

 
 
 

9. 

ЛИМУН (нето маса), прва класа – плодови 
су зрели, цели, здрави без оштећења и 
промена на кори, пречника најмање 45 мм, 
без страног мириса и нетипичног укуса, да 
нема знакова унутрашњег сушења. Агруми 
се пакују у нову и чисту амбалажу од 
дрвета или картона различитих димензија. 

 
 
 

KГ 

 
 
 

100 

 
 
 

10. 

БАНАНЕ (нето маса), прва класа – банане 
висококвалитетних сорти одличног 
квалитета, добро развијене и без икваквих 
недостатака. Маса појединог плода не сме 
бити мања од 80 грама. Банане се пакују у 
нову и чисту амбалажу од дрвета или 
картона различитих димензија.  

 
 
 

KГ 

 
 
 

4.500 

11. ОРАСИ (нето маса), језгра 
карактеристичне боје без ужеглих делова.  

KГ 250 

 
 
 

12. 

ШЉИВА (нето маса), прва класа – плодови 
доброг квалитета типични за сорту по 
развијености, облику и боји, без 
недостатака. Дозвољава се 10% плодова 
без петељке. Пакују се у средње отворене 
плитке летварице и велике плитке 
летварице. 

 
 
 

КГ 

 
 
 

110 

13. Диња – прва класа, без оштећења. КГ 1500 

 
 

 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 
потребама. 

 
 
 
Понуђач поред основних услова треба да достави и ове додатне услове и испуни друге услове: 
 
 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Пољопривредно газдинство је дужно да достави Извод о биљној производњи, коју издаје Управа 

за трезор  
 Приликом склапања уговора изабрани понуђач се обавезује да ће приликом сваке испоруке дати 

изјаву о примењеним агротехничким мерама, тј.примени пестицида и времену каренце које су се 
примењивале за дату намирницу, те самим тим обезбеђује здравствено безбедну намирницу. 
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 Понуђач треба да достави Сертификат о усаглашености са НАССР стандардом 
 
Други услови: 
 испорука намирница врши се дневно, највише два пута у току дана, на захтев наручиоца. 
 производи морају бити првог квалитета, безбедни за исхрану 

 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 11. – СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 
 
 

 НАЗИВ јед.мере количина 

1. СМРЗНУТ ГРАШАК 10/1 KГ 4.000 

2. СМРЗНУТА БОРАНИЈА 10/1 KГ 4.000 

3. МЕШАНО ПОВРЋЕ ЗА ЂУВЕЧ СМРЗНУТО 10/1 KГ 750 

4. СМЗНУТИ КУКУРУЗ ШЕЋЕРАЦ 10/1 КГ 300 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да достави и ове додатне услове и испуни друге услове:  
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Понуђач треба да достави Уговор о партнерском односу са произвођачем 

 
Други Услови: 
 испорука намирница врши се једном седмично, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 испорука се врши у наменски опремљеном возилу за превоз ове врсте намирница 

 
 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 12. – СМРЗНУТО ВОЋЕ 

 

 НАЗИВ јед.мере количина 

1. СМРЗНУТА ВИШЊА без коштице, 5/1 KГ 400 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да достави  и ове додатне услове и испуни друге услове: 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Понуђач треба да достави Уговор о партнерском односу са произвођачем 

 
Други услови: 
 испорука намирница врши се једном седмично, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 испорука се врши у наменски опремљеном возилу за превоз ове врсте намирница 

 
 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 13. – ШЕЋЕР 

 
 

  
НАЗИВ 

јед.мере количина 

1. ШЕЋЕР БЕЛИ КРИСТАЛ ДОМАЋИ 50/1 KГ 6.000 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
 
Понуђач поред основних услова треба да достави и ове додатне услове и испуни друге услове: 
 
Уз понуду за ову партију доставити: 
 Понуђач треба да достави Уговор о партнерском односу са произвођачем и анализу шећера. 

 
Други услови:  
 
 испорука намирница врши се у року од два дана, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 достава робе подразумева франко магацин 

 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 14. – ШЕЋЕРНИ КОНЦЕНТРАТИ 
 
 

 НАЗИВ 
 

јед.мере количина 

1. ШЕЋЕР У ПРАХУ пак.до 0,25 КГ 300 

2. ЏЕМ-МАРМЕЛАДА КАЈСИЈА до 3кг KГ 1.200 

3. МЕД до 1кг КГ 100 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да испуни и ове услове: 
 
 
Услови: 
 испорука намирница врши се у року од два дана, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 

 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 15. – ЖИТАРИЦЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИТАРИЦА 
 

 НАЗИВ јед.мере КОЛИЧИНА 

1. ШПАГЕТЕ до 0.5КГ KГ 800 

2. БРАШНО КУКУРУЗНО БЕЛО до 5кг KГ 600 

3. ПАЛЕНТА до 500ГР KГ 500 

4. ГРИЗ ПШЕНИЧНИ 1/1 KГ 450 

5. РЕЗАНЦИ-МАКАРОНИ до 0,5кг KГ 1000 

6. РЕЗАНЦИ-МАКАРОНИ ИНТЕГРАЛНИ до 0,5кг KГ 100 

7. СУПА ФИДА или еквивалент, до 0,5 кг KГ 300 

8. ПИРИНАЧ ГЛАЗИРАНИ 1/1 KГ 1.500 

9. ИНТЕГРАЛНИ ПИРИНАЧ 1/1 KГ 200 

10. ПШЕНИЦА БЕЛИЈА 1/1 KГ 120 

11. ОБЛАНДЕ 0,2 KОМ 650 

12. ОБИЧНИ ПЛАЗМА КЕКС 300ГР KГ 250 

13. ИНТЕГРАЛНО БРАШНО 1/1 KГ 850 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да испуни и ове услове: 
 
Услови: 
 испорука намирница врши се седмично, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 Потребно је доставити документацију у складу са  Законом о безбедности хране 

 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 16. -  БРАШНО 
 
 

 НАЗИВ јед.мере количине 

1. БРАШНО Т-500 KГ 30.000 

2. БРАШНО Т-400 KГ 6.500 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да испуни и ове додатне услове: 
 
Услови: 
 испорука намирница врши се дневно, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 испорука подразумева франко магацин 
 Потребно је доставити документацију у складу са  Законом о безбедности хране 

 
РУКОВОДИЛАЦ 

ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 
Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 17. -  ХЛЕБ ПШЕНИЧНИ И КОРЕ 

 
 

 НАЗИВ јед.мере количине 

1. ХЛЕБ ПОЛУБЕЛИ 500гр. Kом. 6.000 

2. КОРЕ УНИВЕРЗАЛНЕ 1/1 КГ 2.200 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да достави и ове додатне услове: 
 
Услови: 
 испорука намирница врши се дневно, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 испорука се врши у 5.00 сати ујутру по позиву наручиоца 
 Потребно је доставити документацију у складу са  Законом о безбедности хране 

 
РУКОВОДИЛАЦ 

ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 
Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 18 -  ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ 

 

 НАЗИВ јед.мере количина 

1. БИБЕР МЛЕВЕНИ КЕСИЦА 10гр KOM 900 

2. ДОДАТАК ЈЕЛИМА ЗАЧИН 0,5кг KГ 450 

3. ВАНИЛИН ШЕЋЕР КЕСИЦА 10гр KOM 8.000 

4. КАКАО ПРАХ 0,1 кг KГ 80 

5. ЦРНА ЧОКОЛАДА ЗА КУВАЊЕ 0,100кг KГ 280 

6. ПУДИНГ1/1(ванила, јагода, чоколада) KГ 380 

7. ШЛАГ ПРАХ 0,500КГ KГ 100 

8. ЕУРОКРЕМ 1/1 KГ 300 

9. ГУСТИН 0,200кг KГ 35 

10. КЕЧАП БЛАГИ 1/1 Л 850 

11. КИМ КЕСИЦА 8гр КОМ 300 

12. ОРИГАНО КЕСИЦА 10гр КОМ 1.200 

13. ЛИМУНТУС КЕСИЦА 10гр KOM 300 

14. ПРАШАК ЗА ПЕЦИВО КЕСИЦА 12гр KOM 5.000 

15. КУХИЊСКА СО 1/1 КГ 1.600 

16. СОДА БИКАРБОНА КЕСИЦА 20гр KОМ 300 

17. ЦИМЕТ КЕСИЦА 5гр KOM 1.300 

18. ЧАЈ НАНА 1/1 KГ 100 

19. ЧАЈ ШИПАК 1/1 KГ 120 

20. ЧАЈ КАМИЛИЦА KГ 10 

21. СУВО ГРОЖЂЕ 0,100кг KГ 20 

22. ВОЋНИ СОК 100% ВОЋЕ 1/1 Л 600 

23. МИНЕРАЛНА  ВОДА до 2л Л 1.000 

24. КОКОСОВО БРАШНО 0,100кг КГ 100 

25. КРОМПИР У ПРАХУ ДО 25/1 KГ 1.000 

26. СИРЋЕ АЛКОХОЛНО 1/1 Л 750 

27. СИРЋЕ ЈАБУКОВО 1/1 Л 130 

28. КВАСАЦ ФУНТА 0,500кг КГ 700 

29. ЗАЧИНСКА ПАПРИКА 0,100кг КГ 80 

30. СУСАМ 100гр KГ 50 

31. ШАМПИЊОНИ 0,4/1 КГ 250 

32. ОВСЕНЕ ПАХУЉИЦЕ КГ 100 

33. Кекс без млека, глутена, и јаја , пак .125 гр. 
Кукурузно брашно, пиринчано брашно, 

нехидрогенизовани биљни маргарин (уље и маст 
палме, кокоса и репице) шећер, кромпиров скроб, 
сируп шећерне репе, пиринчани скроб, средство 

за дизање теста, натријум хидроген карбонат, 
амонијум хидроген карбонат, модификовани 

кукурузни скроб, со, ароме.. 

КГ 32 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
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Понуђач поред основних услова треба да испуни и ове додатне услове: 
 
Услови: 
 испорука намирница врши се седмично, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 
 Потребно је доставити документацију у складу са  Законом о безбедности хране 

 
РУКОВОДИЛАЦ 

ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 
Тихомир Матић 
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Г. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 19. -  КОНЗЕРВИСАНО ПОВРЋЕ 
 
 

 НАЗИВ јед.мере количина 

1. КОНЗЕРВИСАНИ КРАСТАВАЦ У ЛИМЕНЦИ до 5,00 кг 
нето масе 

Kг 1000 

 
 Количине су оквирне, Наручилац задржава право да наручи мање количине у складу са својим 

потребама. 
 
Понуђач поред основних услова треба да испуни и ове додатне услове: 
 
Услови: 
 испорука намирница врши се седмично, на захтев наручиоца  
 испорука се врши у оригиналном  произвођачком паковању 

 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

Тихомир Матић 
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ПАРТИЈА 1 –ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА Бр. _____/2018 

 

 Назив  Произвођач Јед. 
Мере 

Количин
а 

Цена/кг 
Без пдв-а 

Укупна цена 
без пдв-а 

1. Јунеће месо без коске 
– бут, свеже у комаду 

од 5 до 10 кг у пвц 
затвореној кеси, I 

квалитета-месо бутова, 
очишћено од масног и 

везивног ткива које 
садржи до 5% масти 

 Кг. 4.700  
 

 

2. Уситњено јунеће месо, 
уситњено јунеће  месо, 

I категорије, садржај 
протеина меса у 
уситњеном месу 
најмање 18%, а 

садржај колагена у 
протеинима тог меса 

највише 10% 

 кг 4.000   

3. Свињско месо без 
коске –свеже у комаду 

5 до 10 кг.у пвц 
затвореној кеси, I 
квалитета- месо 

бутова, очишћено од 
масног и везивног 

ткива које садржи до 
5% масти 

 Кг. 300  
 

 

 
                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 

 
Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 

 
                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 

 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 
 
 
 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 2 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА Бр. _____/2018 

 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Колич
ина 

Цена/кг без 
пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. СВЕЖА ПИЛЕЋА 
КОНФЕКЦИЈА (СУВО 
ХЛАЂЕНО) –батак и 

карабатак, 6/1 

 Кг 500  
 

 

2. ФИЛЕ ОД ГРУДИ 
(СУВО ХЛАЂЕНО) 

6/1 

 Кг 4.000   

 
                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 

 
Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 

 
                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 

 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 3 –СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____ /2018 

 

Р. 
Бр 

Назив Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/кг 
без пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. Будимска кобасица  Кг 700   

2. Шункарица   Кг 800   

3. Сланина 
еквивалент«Хамбург», 

Вакум паковање 

 Кг 700   

4. Паштета јетрена 150гр –
еквивалент  Carnex 

лименка 

 Кг 1100   

5. Свињска печеница, Вакум 
паковање 

 Кг 500   

6. Посебна салама  Кг 600   

 
 

                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 4 – СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____ /2018 

 
 

Р. 
Бр 

Назив Произвођач Јед. 
мере 

Количи
на 

Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна цена 
без пдв-а 

1. Туњевина, филе у 
лименци 

 Кг 100  
 

 

2. Филет сома, комади 220 
гр 

 Кг 300   

3. Туњевина комади  Кг 255   

 
 
 

                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 5 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 
 
 

Ред. 
број 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количин
а 

Цена по јед. 
мере без 

пдв-а 

Укупна цена 
без пдв-а 

1. Јаја кокошија 
«А» класа 

 Ком. 80.000  
 

 

 
 

                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 6 -СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 
 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. МЛЕКО краткотрајно 
ПАСТЕРИЗОВАНО 2,8% 
ММ 1/1 ТЕТРАПАК, ПЕТ 
АМБАЛАЖА 

 Литар 27.000  
 

 

2. ЈОГУРТ 2,8% MM 1/1 
ТЕТРАПАК, ПЕТ 
АМБАЛАЖА 

 Литар 24.000   

3. КИСЕЛО МЛЕКО  0.18кг.  
2,8%мм ЧАША 

 Ком 3.000   

4. ПАВЛАКА КИСЕЛА 
0.18кг. 20%ММ 

 Ком 4.000   

5. БЕЛИ КРАВЉИ СИР 
45%ММ (ФЕТА) 

 Кг 3.000   

6. СИР КАЧКАВАЉ  Кг 400   

7. КАЈМАК до 1 КГ 
паковање  

 Кг 700   

8. МАСЛАЦ до 0,25 кг  Кг. 400   

 
                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 

 
Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 

 
                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 

 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 7 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 

 
 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна цена 
без пдв-а 

1. Уље сунцокретово 
домаће 

 
 
 
 

литар 8.500  
 

 

 
                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 

 
Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 

 
                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 

 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 8 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 

 
 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. Маст свињска-црево  Кг 1.200  
 

 

2. Маргарин стони 0,250кг  Кг 800   

3. Маргарин за лиснато 
тесто 

 Кг 1.800   

 
                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 

 
Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 

 
                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 

 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 9 - СТРУКТУРА ЦЕНА  Бр. _____/2018 

 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. Пасуљ – бели бисер  Кг 2.250   

2. Пасуљ «Градиштанац»  Кг 1.400   

3. Паприка-шиља  Кг 1.400   

4. Паприка-бабура  Кг 500   

5. Купус свеж  Кг 15.000   

6. Кељ  Кг 1.500   

7. Карфиол  Кг 1.500   

8. Спанаћ  Кг 2.000   

9. Листина  Ком 6.000   

10. Тиквица  Кг 2.500   

11. Кромпир млади  Кг 100   

12. Кромпир стари  Кг 10.000   

13. Шаргарепа  Кг 4.000   

14. Першун  Кг 101   

15. Парадајз  Кг 4.500   

16. Цвекла  Кг 2.700   

17 Краставац свеж  Кг 1.500   

18. Лук црни  Кг 3.500   

19. Бели лук  Кг 100   

20 Лук млади  Ком 12.000   

21 Дулек  Кг 500   

22. Броколи  Кг 250   

23. Зелена салата  Ком 8.000   

24. Блитва  Кг 800   

25. Целер  Кг 200   

                                                            
                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 

 
Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 

 
                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 

 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 77 

место: ____________________ ____________________________ 
ПАРТИЈА 10 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 

 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/кг без 
пдв-а 

Укупна цена 
без пдв-а 

1. Јабука  Кг 7.000   

2. Бресква  Кг 1.300   

3. Кајсија  Кг 300   

4. Нектарина  Кг 500   

5. Лубеница  Кг 4.500   

6 Мандарина  Кг 1.000   

7. Грожђе  Кг 2.000   

8. Поморанџе  Кг 3.000   

9. Лимун  Кг 100   

10. Банана  Кг 4.500   

11. Ораси  Кг 250   

12. Шљива  Кг 110   

13. Диња  Кг 1500   

 
                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 

 
Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 

 
                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 

 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 11 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 
 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Коли
чина 

Цена/кг без 
пдв-а 

Укупна цена 
без пдв-а 

1. Грашак смрзнут   Кг 4.000 
 

  

2. Боранија смрзнута   Кг 4.000 
 

  

3. Мешано поврће за ђувеч 
смрзнуто 

 Кг 750   

4. Кукуруз шећерац смрзнут  Кг 300 
 

  

                    
           

                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 12  - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 
 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. мере Коли
чина 

Цена/кг 
без пдв-а 

Укупна цена 
без пдв-а 

1. СМРЗНУТА 
ВИШЊА  

 Кг 400   

                                                 
 

                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 13 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 
 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/кг 
без пдв-а 

Укупна цена 
без пдв-а 

1. Шећер бели кристал 
домаћи 50/1 

 Кг 6.000   

 
                                                           Укупан износ без ПДВ: ____________________ 

 
Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 

 
                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 

 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 14 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____ /2018 

 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количин
а 

Цена/кг 
без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. ШЕЋЕР У ПРАХУ пак 
до 0,25кг 

 Кг 300   

2. ЏЕМ-МАРМЕЛАДА 
КАЈСИЈА до 3 КГ 

 Кг 1.200   

3. МЕД до 1кг   Кг  100   

 
                                                                                                                       Укупан износ без ПДВ: 

____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 82 

 
ПАРТИЈА 15 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 

 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. Шпагете до 0.5КГ  Кг 800   

2. Брашно кукурузно 
бело до 5кг 

 Кг 600   

3. Палента до 500ГР  Кг 500   

4. Гриз пшенични 1/1  Кг 450   

5. Резанци-макарони 
до 0,5кг 

 Кг 1.000   

6. Резанци,макар.интег
рални до 0,5кг 

 Кг 100   

7. Супа-Фида «или 
еквивал.»до 0,5кг 

 Кг 300   

8. Пиринач глазирани 
1/1 

 Кг 1.500   

9. Интегрални пиринач 
1/1 

 Кг 200   

10. Пшеница белија 1/1  Кг 120   

11. Обланде 0,2  Ком 650   

12. Обични Плазма кекс 
300гр  

 Кг 250   

13. Интегрално брашно  Кг 850   

 
                                                                                                                       Укупан износ без ПДВ: 

____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 16 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____ /2018 

 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. БРАШНО Т-
500,25/1 

 Кг 30.000   

2. БРАШНО Т-
400,25/1 

 Кг 6.500   

 
                                                                                                                       Укупан износ без ПДВ: 

____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 17 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 

 

Р. Бр Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. Хлеб полубели 
500гр. 

 Ком. 6.000   

2. Коре универзалне 
1/1 

 Кг. 2.200   

 
                                                                                                                       Укупан износ без ПДВ: 

____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 18 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 

 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. 
мере 

Количина Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

1. Бибер млевени-кесица 10гр  Ком 900   

2. Додатак јелу ЗАЧИН, 0,5КГ  Кг 450   

3. Ванилин шећер-кесица 10гр  Ком 8.000   

4. Какао прах 0,100кг  Кг 80   

5. ЦрнаЧоколада за кување 
0.100кг 

 Кг 280   

6. Пудинг 1/1(ванила, јагода, 
чоколада) 

 Кг 380   

7. Шлаг прах 0,500кг  Кг 100   

8. Еурокрем 1/1  Кг 300   

9. Густин 0,200кг  Кг 35   

10. Кечап благи 1/1 лит  Литар 850   

11. Ким-кесица 8гр  Ком 300   

12. Оригано-кесица 10гр  Ком 1.200   

13. Лимунтус-кесица 10гр  Ком 300   

14. Прашак за пециво-кесица 12гр  Ком 5.000   

15. Кухињска со 1/1  Кг 1.600   

16. Сода бикарбона-кесица 20гр  Ком 300   

17. Цимет-кесица 5гр  Ком 1300   

18. Чај нана 1/1  Кг 100   

19. Чај шипурак 1/1  Кг 120   

20. Чај нана 1/1  Кг 100   

21. Суво грожђе 0,100кг  Кг 20   

22. Воћни сок (100% воће) 1/1  Литар 600   

23. Минерална вода до 2 л  Литар 1.000   

24. Кокосово брашно 0,100кг  Кг 100   

25. Кромпир у праху 25/1  Кг 1.000   

26. Сирће алкохолно 1/1  Литар 750   

27. Сирће јабуково 1/1  Литар 130   

28. Квасац фунта 0,500кг  Кг 700   

29. Зачинска паприка  0,100кг  Кг 80   

30. Сусам 100гр  Кг 50   

31. Кекс без млека, глутена, и јаја ,  Кг 32   
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пак .125 гр. 

32. Овсене пахуљице  Кг 100   

33. Свежо шампињони, 0,4 кг 
паковање 

 Кг 250   

 
                                                                                                                       Укупан износ без ПДВ:  

 
____________________ 

 
Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 

 
                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 

 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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ПАРТИЈА 19 - СТРУКТУРА ЦЕНА Бр. _____/2018 
 

Р. 
Бр 

Назив  Произвођач Јед. мере Количи
на 

Цена/јед. 
Мере без 

пдв-а 

Укупна 
цена без 

пдв-а 

 
1. 

КОНЗЕРВИСАНИ 
КРАСТАВАЦ У 

ЛИМЕНЦИ 

 Кг 1000   

 
                                                                                                                       Укупан износ без ПДВ: 

____________________ 
 

Порез на додату вредност: _____ %                    Износ ПДВ: ____________________ 
 

                                                             Укупан износ са ПДВ: ____________________ 
 
 
Словима: ________________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Рок плаћања:  45 дана од дана службеног пријема рачуна 
 
Место испоруке: Централна кухиња Предшколске установе «Милица Ножица», Ваљево, Орахов хлад, 
Насеље Миливоја Бјелице бб 
 

 
датум: ____________________ 

 
место: ____________________ 

 
 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача/носиоца понуде 

 
____________________________ 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР.1  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра - Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 1 – 
свеже јунеће и свињско месо, а у свему према понуди испоручиоца добара број ___________________ 
од ______________ која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице, за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у складу 
са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши дневно на захтев Наручиоца, радним данима у термину од 3,00 ујутру до 5,00 
часова. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
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4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 

Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 91 

12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
 

Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ПОНУЂАЧ              НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 2. – 
свеже пилеће месо, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ 
која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши једном седмично, на захтев Наручиоца, радним данима у термину до 5,00 часова 
ујутру . 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
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4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 

Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
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7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
 

 
Члан 8. 

8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
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11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
 

Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 3  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 3 – 
месне прерађевине, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ 
која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши радним данима, једном седмично по позиву Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 4 
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра - Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 4 – 
риба и прерађевине, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ 
која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши радним данима, једном седмично по позиву Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 
 
 

Члан 12. 
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12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
 

Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 5 
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
Члан 1. 

1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра - Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 5 – 
конзумна јаја, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ која чини 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши радним данима, једном седмично по позиву Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 

Члан 5. 
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5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
 

 
Члан 8. 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 106 

8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 

13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                мр Златомир Марковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 108 

Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 6  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 6 – 
млеко и млечни производи, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од 
______________ која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши радним данима, дневно,  по позиву Наручиоца у термину од 3,00 до 5,00 часова 
ујутру за млеко и јогурт, а за остале производе  до 14,00 часова. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
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4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 

Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
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Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
 

Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 7 
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 7 – 
уље, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ која чини 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши радним данима, седмично по позиву Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 

5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

 
Члан 12. 

12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 

13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 8  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 8 – 
маргарини и свињска маст, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од 
______________ која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши радним данима, седмично по позиву Наручиоца.  
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 

5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 

8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 

13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 9  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 9 – 
свеже поврће, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ која 
чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши радним данима по позиву Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                               мр  Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 10  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 10 – 
свеже воће, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ која чини 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши радним данима, по позиву Наручиоца, највише до два пута дневно. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 128 

Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 11  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 11 – 
смрзнуто поврће, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ која 
чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши седмично, на захтев Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 129 

Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 12  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 12 – 
смрзнуто воће, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ која 
чини саставни део овог уговора. 
 
     Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши седмично, на захтев Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 13  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 13 – 
шећер, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ која чини 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши у року од два дана на захтев Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 14  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 14 – 
шећерни концентрати, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ 
која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши у року од два дана на захтев Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР.15  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 15 – 
житарице и производи од житарица, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од 
______________ која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши седмично, на захтев Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 16 
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 16 – 
брашно, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ која чини 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши дневно, на захтев Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 17 
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 17 – 
хлеб пшенични и коре, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ 
која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши радним данима у 5,00 ујутру, а по позиву Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 18  
 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
2. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 18 – 
остале намирнице, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ која 
чини саставни део овог уговора. 
 
     Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши седмично, по позиву Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 
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Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 
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Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
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Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 8. 

 
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 19  
 
Уговорне стране: 
 

3. Предшколска Установа „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, Ваљево, кога заступа 
директор установе мр Златомир Марковић (у даљем тексту:  наручилац), порески 
идентификациони број 101499241, матични број 07097069, текући рачун 840-57667-78, 840-
57661-96 Републичка управа за јавна плаћања РУЈП 

 
4. _________________________________________ из ___________________________ улица 

_____________________________ бр _______, кога заступа директор 
___________________________________ (у даљем тексту; испоручилац добара), порески 
идентификациони број __________________________, матични број 
_____________________________, текући рачун _____________________________ код 
________________________банке. 

 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр 124/12,14/2015 и 
68/15), спровео отворени поступак, (редни број набавке ЈН 1.1.12/2018), чији је предмет набавка добара - 
намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија. 
- да је испоручилац добара, доставио понуду број ______________ од ___________________ 
године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама  из конкурсне документације и саставни 
је део уговора. 
 

Члан 2. 
2.1. Предмет овог уговора су добра- Набавка намирница и прехрамбених производа – за партију бр 19 – 
конзервисано поврће, а у свему према понуди понуђача број ___________________ од ______________ 
која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да намирнице,  за време реализације уговора, испоручује сукцесивно у 
складу са захтевима за испоруку, у погледу врсте, количине и места испоруке. 
3.2. Испорука се врши седмично, на захтев Наручиоца. 
3.3. У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, испоручилац добара се обавезује да за сваки 
сат закашњења плати наручиоцу износ од 1% (посто) од укупне уговорене вредности, с тим да укупан 
износ уговорене казне  не може прећи 5% од укупне уговорене вредности. 
3.4. Уколико уговорна казна пређе 5% од укупне уговорене вредности, уговор се сматра раскинутим. 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из клаузуле 2.1. овог уговора износи 
______________________ без пореза на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи 
___________________________________ са порезом на додату вредност. 
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4.2. Средства потребна за реализацију уговора у 2019. години, наручилац ће обезбедити финансијским 
планом у 2019. години. 

Члан 5. 
5.1. Испоручилац добара је у обавези да испоручи намирнице из члана 2.1 овог уговора, а у свему према 
усвојеној понуди која чини саставн део уговора. 
5.2. Изузетно, ако испоручилац добара због поремећаја на тржишту није у мгућности да испоручује 
намирнице од стране произвођача наведеног у понуди, у обавези је да купца о томе писмено обавести у 
року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене намирница, исправом произвођача да предметна 
намирница на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности. 
5.3. Наручилац се обавезује да и својој одлуци по захтеву из става 5.2 овог члана писмено обевсти 
испоручилац добара у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 

Члан 6 . 
6.1. Испоручене намирнице морају задовољавати све прописане услове квалитета и исправности 
производа који су прописани нормама садржаним у Закону о безбедности хране, Законом о здравственој 
исправностиб животних намирница и предмета опште употребе и одговарајућим правилницима  који 
произилазе из наведених Закона. 
6.2. Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, на начин да производи буду заштићени од 
расипања, квара и других промена. 
6.3. Испоручилац добара је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима 
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница. 
6.4. Испоручилац добара се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на основу које 
преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
6.5. Испоручилац добара одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији 
производа. 
6.6. Испоручилац добара је обавезан да испоруку робе обавља на адресу Установе, и то у Централну 
кухињу, улица Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000, Ваљево. 
6.7. Транспорт и утовар у магацин Наручиоца обезбеђује Испоручилац добара. 
 

Члан 7 . 
7.1. Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. 
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у 
магацински простор Наручиоца 
7.2. Утврђивање количине – квантитативни пријем врши се у магацинском простору Наручиоца, 
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања. 
7.3. Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, сачиниће се записник који потписују 
представник Наручиоца и представник Испоручилац добара. Представник Наручиоца је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу, да, без одлагања обавести Испоручилац добара и захтева нову 
испоруку добара уговорене количине и квалитета, у року од два часа уз присуство лица овлашћеног за 
контролу квалитета Испоручилац добара. 
7.4. Овлашћено лице наручиоца и лице за контролу квалитета испоручиоца добара састављају записник 
и узимају узорак испоручених добара, који шаљу на контролу квалитета у овлашћену институцију, а све о 
трошку испоручиоца добара, а уколико се успостави да је исоручена роба била траженог квалитета, 
наручилац ће рефундирати настале трошкове. 
7.4. Уколико Наручилац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара, 
односно врати добра, из оправданих разлога, Испоручилац добара може отказати уговор, уз отказни рок 
од 20 (двадесет) радних дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука 
наплати од продавца. 



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА НОЖИЦА“                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН 1.1.12/2018 

 

 162 

 
 

Члан 8. 
8.1. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара које су предмет овог уговора фиксне и 
непроменљиве у року од _________ (минимум 60 дана), од дана закључења уговора. 
8.2. Јединичне цене добара су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промена цена. 
8.3. Уколико раст индекса потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 10% у односу 
на цене из периода закључења уговора, Продавац има право да у писменој форми, поднесе Купцу 
захтев за повећање цена, односно уколико понуђач докаже да су цене на тржишту повећане за 10%, 
достављањем релевантних доказа (рачун, улазна фактура), а уз сагласност наручиоца. 
8.4. У случају из става 8.3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 
сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана 
закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цене. 
8.5. У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 8.3 овог члана, уговор 
се може раскинути. 
8.6. Рок за раскид уговора је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге 
уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду 
настави са испоруком намирница по уговореним јединичним ценама. 
 

Члан  9. 
9.1. Наручилац се обавезује да ће испоручене намирнице платити у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре и отпремнице потписаних и оверених од стране наручиоца и испоручиоца добара на текући 
рачун истог бр. __________________________ код ________________Банке. 
9.2. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
9.3.У  случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
9.4. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, 
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца. 
 

Члан 10. 
10.1. Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора. 
10.2. У случају да се појави потреба за испоруком вишкова добара Наручилац ће поступити у складу са 
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
10.3. Испоручилац добара се обавезује да вишкове које превазилазе уговорене количине испоручи по 
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 

Члан 11. 
11.1. Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења преда Наручиоцу сопствену бланко меницу прописно попуњену и оверену, копију депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, А 
НЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ) и овлашћење за попуну менице насловљеним на ПУ „Милица 
Ножица“, која мора садржати клаузулу „без протеста“ у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 
пдв-а, кса роком важности од минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су 
предмет јавне набавке. 
11.2. Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не 
извршава обавезе из овог уговора. 
 

Члан 12. 
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12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до завршетка отвореног 
поступка тј до закључивања уговора у отвореном поступку.  
 

Члан 13. 
13.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора , примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима . 
 

Члан 14. 
14.1 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
14.2. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 15. 
15.1. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака истоветних, од којих 4 (четири) задржава наручилац а 
2 (два) понуђач. 
 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ        НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________     _______________________ 
                                 мр Златомир Марковић 
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Образац бр. 9. 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

 
 
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара - Набавка намирница и прехрамбених 
производа за за Предшколску Установу „Милица Ножица“ из Ваљева, улица Владе Даниловић 9, ЈН..бр.  
1.1.12/2018, подносим: 
 
 
 

ПОНУДУ БР __________________/2018 
ПАРТИЈА бр. _____  

 
 
1. Понуду дајемо (заокружити): 

А) самостално 
Б) са подизвођачем 
В) заједничку понуду 

 
 
2. Услови понуде: 
 А) Вредност понуде без ПДВ  ___________________________динара, 
 
 Словима: _________________________________________________________________________. 
 
Вредност понуде са ПДВ _______________________________динара, 
 
 Словима: _________________________________________________________________________. 
 
Б) Рок плаћања: плаћање ће се вршити у року од 45 дана , од дана  пријема  службеног рачуна. 
 
В) Начин испоруке: по пoзиву наручиоца 
 
Г) Важност понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. 
 
 
 
Место и датум:  М.П.    Понуђач 
 
_________________     ________________________ 
 
      
                                                                           /потпис овлашћеног понуђача/ 
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Образац бр. 10. 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ПРИМЕНИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Овом изјавом понуђач: 
 
___________________________________________________________________ 
                                                  (назив фирме) 
 
Из __________________улица ___________________________________бр ____ 
          (седиште) 
  
Потврђује да је, пре потписивања и овере ове Изјаве, упознат са Системом управљања заштитом 
животне средине (ЕМС) код Наручиоца који обухвата: 
 
- Политику квалитета, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, 
- Пословник о квалитету и заштити, 
- Процедуре, упуства и радне инструкције, 
- Записе који потврђују примену система ЕМС у пракси 
 
Понуђач је сагласан да ће се приликом испоруке добара на локацијама у објектима Наручиоца 
придржавати законских и осталих захтева који се односе на аспекте животне средине и процедура, 
упустава и радних инструкција ЕМС-а које се односе на : 
- управљање опасним материјама, 
- управљање отпадом 
- Контролом операција и 
- Спремности за реаговање у случају опасности и инцидената. 
 
 
Изјава дата у ________________________________, дана ________________. 
 
 
 
 
 
 
 
Одговорно лице понуђача     За понуђача 
 
_______________________  М.П.  ______________________ 
        Директор 
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Образац бр. 11. 

 
Назив наручиоца: 
Седиште: 
Телефон: 
 
На основу Закона о јавним набавкама издајемо 
 
 

ПОТВРДУ 
 

да је испоручилац добара/понуђач   
 
 ______________________________________________________________________  
                          [назив и седиште понуђача] 
 
у претходне три године наручиоцу испоручио  
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________                           
[навести предмет јавне набавке]  
 
у укупној вредности од  ________________________ динара. 
 
 
Потврда се издаје на захтев испоручиоца добара/понуђача 
 
 ______________________________________________________________________ 
ради учешћа у поступку јавне набавке велике вредности – Набавка намирница и прехрамбених 
производа – партија бр _______________, за јавну набавку бр ЈН  1.1.12/2018, код наручиоца 
Предшколска установа „Милица Ножица“ ул.Владе Даниловића бр.9, Ваљево, и у друге сврхе се не 
може користити. 
 
Потврђујемо печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
Место и датум                                                                        Референтни наручилац  
________________                        М.П.                                ____________________  
                                                                                                /потпис овлашћеног лица / 
 
 
*Напомена: Потврду копирати и попунити за сваку партију појединачно. 
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Образац бр. 12. 

 
СПИСАК ИЗВРШЕНИХ ИСПОРУКА НАМИРНИЦА 

 И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ (2015, 2016 и 2017) 

 

 
   
 Место и датум                                                                                        Понуђач 
 
__________________                                        М.П.                     __________________ 
 
 
Напомена: 
*Копирати и попунити за сваку партију посебно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Референтни наручилац  Вредност испоруке Година 
испоруке 

Овлашћено лице 
наручиоца– бр. тел 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Укупна вредност испорука 
за претходне 3 године: 
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Образац бр.13. 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ  

СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Образац изјаве понуђача  

 
 Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у случају да 
ми у отвореном поступку за јавну набавку добара, Намирнице и прехрамбени производи, 
ЈН.БР.1.1.12/2018,   буде додељен Уговор за Партију бр. ___, ЈН 1.1.12/2018, у року од 8 дана од дана 
потписивања уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла:  
 Оригинал сопствену бланко меницу, потписану од стране одговорног или овлашћеног лица и 
оверену печатом; 
 Овлашћење за попуну бланко меницу-менично овлашћењењ насловљено на ПУ „Милица 
Ножица“ које мора садржати клаузулу „без протеста“у износу од 10% од вредности Уговора (без пдв-а), 
са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно испуњење уговорених 
обавеза(за сваку партију посебно) 
 копију депо картона 
 Потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС, а не захтев за регистрацију 
менице 
 

                                                                                                                
потпис овлашћеног лица                                                                  

 
                                                                                                                  _________________                                                                        

                     
                                                                              М.П.                     
 
 
 
 
* У случају подношења заједничке понуде, попуњени образац потписујe и оверава члан групе понуђача 
који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
 
** У случају да понуђач подноси понуду за више партија, образац фотокопирати у потребном броју 
примерака. 
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Образац бр. ПО 1 

 
 
ПРИМАЛАЦ: 
ПУ «МИЛИЦА НОЖИЦА» 
Владе Даниловић бр. 9 
14000 Ваљево 
 

ПОНУЂАЧ 
 

назив ................................... ____________________________________ 

адреса ................................. ____________________________________ 

број телефона ................... ____________________________________ 

број телефакса ................... ____________________________________ 

е-mail адреса ...................... ____________________________________ 

име и презиме овлашћеног  
лица за контакт .................. 

____________________________________ 

      ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

отворени поступак 
НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ЈН бр. 1.1.12/2018 
 

Партија бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  
(заокружити број партије за коју се подноси понуда) 

 
- НЕ ОТВАРАТИ ! – 

 
датум и сат подношења: 
(попуњава писарница) 
 
 


