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На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012
14/2015, и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник
РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4/2020, деловодни број 274/1 од
10.04.2020. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4/2020, деловодни број 274/2 од
10.04.2020. год., припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа „Бајка“ Ивањица
Адреса: Ивањица, Наде Поповић 48.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 4/2020 су добра – Намирнице за храну, по партијама.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Иван Ивковић, самостални правни сарадник.
Е - mail адреса: vrtic_ivanjica@mts.rs, број факса: 032/662-224.
6. Не спроводи се резервисана јавна набавка.
7. Не спроводи се електронска лицитација.
8. Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs или са
интернет странице Предшколске установе „Бајка“ Ивањица: www.vrtic-ivanjica.co.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 4/2020 су добра – Намирнице за храну, по партијама 15000000
2. Партије
Предмет јавне набавке обликован је у десет партија, и то:
Партија 1. – Јунеће месо, ознака из општег речника јавне набавке 15111100
Партија 2. – Пилеће месо, ознака из општег речника јавне набавке 15112130
Партија 3. – Сувомеснати производи, ознака из општег речника јавне набавке 15131000
Партија 4. – Млеко и млечни производи, ознака из општег речника јавне набавке 15500000
Партија 5. – Воће и поврће, ознака из општег речника јавне набавке 15300000
Партија 6. – Јаја класе „С“, ознака из општег речника јавне набавке 03142500
Партија 7. – Риба и прерађевине од рибе, ознака из општег речника јавне набавке 15200000
Партија 8. – Хлеб и коре, ознака из општег речника јавне набавке 15810000
Партија 9. – Смрзнуто поврће и воће, ознака из општег речника јавне набавке 15331100
Партија 10. – Остали прехрамбени производи, ознака из општег речника јавне набавке 15800000
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III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
ПАРТИЈА 1. ЈУНЕЋЕ МЕСО И СВИЊСКО
Прва категорија, тежина товне (живе) јунади 350-450 кг, старости до 18 месеци, да је мишићно ткиво
светлоцрвене до црвене боје, да су грађа, изглед и конзистенција карактеристични за јунеће месо.
Начин испоруке: франко магацин купца-истоварено.
свињско месо, прва категорија
- милански рез од фармске свиње
тежине 100 - 110 кг,- тежина: 15 - 20
кг,- мишићно ткиво треба да буде
светлоружичасте до светлоцрвене боје ,
а масно ткиво беле боје, својствене
конзистенције
- не сме бити непријатних, нити
страних мириса
- дебљина остављеног слоја поткожног
масног ткива није у просеку већа од
5mm изнад површинских мишића
При транспорту робу заштитити од загађења и оштећења. Месо мора имати жиг ветеринарске
инспекције и идентификациону ознаку на декларацији.
Динамика испоруке: једном недељно, до 12 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено
Рок испоруке: једном седмично.
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са
расхладним уређајем.
ПАРТИЈА 2. ПИЛЕЋЕ МЕСО
Пилеће месо,свеже(домаћа производња)свеже
старост 2-2,5 месеца;
Пилећи филе- бело месо без кости 1 категорије дубоко смрзнуто,тацна пакети од 0,5 кг.Да је
мускулатура белог меса врло добро развијена,да нема прелома костију,ишчашења,дисколфизације
коже,на кожи не сме имати перја,паперја и клица.
Оригинално упаковано, у наменском
возилу са расхладним уређајем;
декларација на сваком пилету посебно;
уз сваку испоруку доставити изјаву да
је испорука по отпремници безбедна за
употребу и извештај о
здр.исправности производа доставља
се према динамици назначеној у уговору
са акредитованом установом
Рок испоруке: једном седмично.
ПАРТИЈА 3. СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ
Свињски суви врат.
Свињска печеница.
Шунка, 1,5 кг, црево.
Јетрена паштета, свињска у конзерви, нето 150 гр.
Начин испоруке: франко магацин купца-истоварено.
При транспорту робу заштитити од загађења и оштећења.
Рок испоруке: једном седмично.
5/72

ПАРТИЈА 4. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Начин испоруке: франко магацин купца-истоварено.
При транспорту робу заштитити од загађења и оштећења.
Рок испоруке: два пута седмично.
ПАРТИЈА 5. ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Воће и поврће мора бити свеже, без плесни и буђи, зрело, боја карактеристична за врсту воћа и
поврћа.
Начин испоруке: франко магацин купца-истоварено.
При транспорту робу заштитити од загађења и оштећења.
Рок испоруке: три пута седмично.
ПАРТИЈА 6. ЈАЈА КЛАСЕ „С“
"С" класа, кокошија, љуска да је кречњачког порекла, порозна, тежине 65-70 гр.
Начин испоруке: франко магацин купца-истоварено.
При транспорту робу заштитити од загађења и оштећења.
Рок испоруке: једном седмично.
ПАРТИЈА 7. РИБА И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД РИБЕ
Ослић смрзнути хоки плави 800 г хоки плави, прва класа,
800g/ком, без главе и репа, да код испоруке није прошло више од 12 месеци од
замрзавања. Туњевина, комадићи у уљу 185гр
Рок испоруке: два пута месечно.
ПАРТИЈА 8. ХЛЕБ И КОРЕ
Хлеб полубели, 500 гр, да је добро надошао, облик правилан, боја и сјај својствени типу хлеба,
равномерно и добро печен, кора да није нагорела, угљенисана, нечиста, оштећена или ољуштена,
средина повезана са кором, без грудвица брашна и соли, добро испечена, мирис коре и средине хлеба
пријатан, укус пријатан, да не садржи било каква страна тела.
Коре за питу, паковане у кесе, 500 гр, карактеристичне структуре, танке, мекане и еластичне у
свежем стању, правоугаоног облика, танки листови беложуте боје, својственог укуса и мириса за
дату врсту производа.
Динамика испоруке: Свакодневно, у 06,00 часова (хлеб), а коре и кајзерице по потреби - договору.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
ПАРТИЈА 9. СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ
Поврће и воће мора бити зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и адекватно упаковано у
одговарајућу амбалажу, замрзнуто али не дуже од 8 месеци.
Динамика испоруке: једном недељно.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: једном седмично.
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу
Са расхладним уређајем
ПАРТИЈА 10. ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
Начин испоруке: франко магацин купца-истоварено.
При транспорту робу заштитити од загађења и оштећења.
Рок испоруке: два пута седмично.
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца, прецизираним
карактеристикама и документацијом.
Услови које морају испуњавати намирнице су: рок употребе, истакнута декларација, наменска
амбалажа, сензорна својства (боја, мирис, изглед) и одговарајућа класа и квалитет.
Добра ће се испоручивати у договореним количинама у дневним, недељним и месечним интерва6/72

лима.
Потребе наручиоца су саставни део требовања – наруџбенице коју наручилац упућује понуђачу
електронским путем (путем и-мејла).
Приликом сваке испоруке добара понуђач је дужан да преда наручиоцу отпремницу потписану од
стране представника наручиоца, као и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у
складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добара.
Квалитет добара мора у потпуности одговарати важећим домаћим и међународним стандардима за ту
врсту робе.
Понуђач је у обавези да при свакој испоруци добара достави исправе произвођача (потврде или атест
о контроли квалитета и исправности производа од овлашћене институције) да предметна роба на
основу здравствених, лабораторијских микробиолошких испитивања одговара прописима о
здравственој исправности у складу са важећим прописима.
Трошкове анализа сноси понуђач.
Понуђач је дужан да при састављању 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 немају забрану обаваљања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став. 2.
Закона).
Обавештење о прописима из наведених области понуђач може добити у Агенцији за заштиту
животне средине Министарства рударства и енергетике, односно у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона-Решење Министарства трговине, туризма и телекомуникација или
Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
1.5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине (чл. 75. ст. 2. Закона).
- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
2.1. Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему – пословни
капацитет.
2.2. Технички капацитет понуђач доказује достављањем доказа о поседовању одговарајућег возила
које обезбеђује одржавање квалитета производа са одговарајућим температурним режимом
(термокинг) – за партијe 1., 2., 3., 4., 7. и 9., као и одговарајуће транспортно возило за превоз
пољопривредних и прехрамбених производа – за остале партије.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Додатни услов који подизвођач мора да испуни је да достави доказ о успостављеном HACCP
систему .
-Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона,
дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим доказа о успостављеном HАCCP
систему који мора да поседује сваки понуђач из групе понуђача.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника).Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Важеће решење Министарства трговине, туризма и
телекомуникација-тржишна инспекција или Решење Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, које понуђач доставља у виду неоверених копија.
5. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем:
1. Доказа о примени одговарајућих система квалитета (HАCCP) – Фотокопија потврде (сертификата) о
уведеном HACCP систему.
2. Фотокопија важеће саобраћајне дозволе за власништво, лизинг, фотографија на којој се јасно види
регистарска ознака и термокинг или записник о вршењу техничког прегледа.За друге основе коришћења
поред фотокопија саобраћајних дозвола и доказ о правном основу коришћења (овлашћење, уговор).
-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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Додатни услов који подизвођач мора да испуни је да поседује фотокопију доказа (сертификата) о
примени одговарајућих система квалитета (HАCCP).
-Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона,
дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим фотокопије доказа о примени одговарајућих
система квалитета (HАCCP) који мора да поседује сваки понуђач из групе понуђача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документа којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48 са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку–Намирнице за храну, по партијама, за партију ______ ЈН
бр. 4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до четвртка 14.05.2020. до 12,00 часова без обзира на начин достављања.Као почетак
рока за подношење понуда узима се први дан после дана објављивања позива и конкурсне
документације на Порталу јавних набавки и интернет страници Предшколске установе „Бајка“
Ивањица.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи документе предвиђене конкурсном документацијом којима понуђач доказује
да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. и чланом 76.
Закона о јавним набавкама и све обрасце који су саставни део конкурсне документације, а који
морају бити попуњени јасно и читко, са унетим свим захтеваним подацима, оверени и потписани од
стране овлашћеног лица понуђача.
Понуде се отварају 14.05.2020. године у 12 часова и 30 минута на адреси: Наде Поповић 48.
Отварањe понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а у складу са мерама
надлежних органа у време пандемије и ванредног стања.
3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном
примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа „Бајка“
Ивањица, Наде Поповић 48, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра) – Намирнице за припремање хране, по партијама, партија
__________________________________ ЈН бр. 4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – Намирнице за припремање хране, по партијама, партија
__________________________________ ЈН бр. 4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра) – Намирнице за припремање хране, по партијама, партија
__________________________________ЈН бр. 4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) – Намирнице за припремање хране, по партијама,
партија _________________________________ ЈН бр. 4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:
_ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
_опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУД
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања фактуре понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара: јунеће месо- једном седмично, пилеће месо - једном седмично, сувомеснати
производи – једном седмично, млеко и млечни производи – два пута седмично, воће и поврће – три
пута седмично, јаја – једном седмично, риба и прерађевине од рибе – два пута месечно, хлеб –
свакодневно, у 06,00 часова (хлеб), а коре и кајзерице по потреби - договору, смрзнуто поврће и воће
– једном седмично и остали прехрамбени производи – два пута седмично.
Место испоруке–Ф-ко магацин купца: Предшколска установа „Бајка“ Ивањица, Наде Поповић број
48, 32250 Ивањица.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.4. Други захтеви
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца, прецизираним
карактеристикама и документацијом.
Понуђач ће наручииоцу испоручивати добра у складу са потребама у погледу врсте, количине,
динамике и места испоруке – сукцесивно.
Услови које морају испуњавати намирнице су: рок употребе, истакнута декларација, наменска
амбалажа, сензорна својства (боја, мирис,изглед) и одговарајућа класа и квалитет.
Испорука робе врши се Ф-кo магацин купца.
Цена производа мора бити фиксна и непроменљива .
Потребе наручиоца су саставни део требовања – наруџбенице коју наручилац упућује понуђачу
електронским путем (путем и-мејла).
Приликом сваке испоруке добара понуђач је дужан да преда наручиоцу отпремницу потписану од
стране представника наручиоца, као и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у
складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добара.
Квалитет добара мора у потпуности одговарати важећим домаћим и међународним стандардима за ту
врсту робе.
Понуђач је у обавези да уз понуду достави:
- Доказ о примени одговарајућих система квалитета (HАCCP) сертификат.
- Фотокопију важеће саобраћајне дозволе за власништво, лизинг, фотографију на којој се јасно види
регистарска ознака и термокинг или записник о вршењу техничког прегледа.За друге основе коришћења
поред фотокопија саобраћајних дозвола и доказ о правном основу коришћења (овлашћење, уговор).
- Понуђач је у обавези да при свакој испоруци добара достави исправе произвођача ( потврде или
атест о контроли квалитета и исправности производа од овлашћене институције) да предметна роба
на основу здравствених, лабораторијских микробиолошких испитивања одговара прописима о
здравственој исправности у складу са важећим прописима. Трошкове анализа сноси понуђач.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати цена предмета јавне набавке, испорука...
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави:
11.1. Изјаву о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, којом неопозиво
потврђује да ће наручиоцу, на дан закључења уговора, доставити бланко сопствену меницу ( соло
меницу) регистровану ,уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично
овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а и роком
важења 30 дана дуже од дана трајања уговора у корист наручиоца које треба да буду са клаузулом
,,без протеста, роком доспећа ,,по виђењу.Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице ( соло менице) мора се продужити за исти
број дана. Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице( соло менице) и
меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима
овлашћених лица понуђача. Наручилац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања
финансијке гаранције достављен од стране понуђача.
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству рударства и енергетике.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавања, борачка и социјална питања.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште
на e-mail vrtic_ivanjica@mts.rs или факсом на број 032/662-244 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.4/2020.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу
са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена.“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену у збиру, најповољнији понуђач
ће се изабрати жребом.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI
конкурсне документације).
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претерпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки( у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
vrtic_ivanjica@mts.rs или факсом на број 032/662-244 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
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наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
обљављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840- 30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, 1/2020, сврха
ЗЗП: Предшколска установа,,Бајка''Ивањица 1/2020 корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

16/72

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку НАМИРНИЦА ЗА ХРАНУ,
ПО ПАРТИЈАМА, ЈН број 4/2020
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – НАМИРНИЦЕ ЗА ХРАНУ, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН број 4/2020

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
ПАРТИЈА I - ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО МЕСО
Ред.
Назив атрикла
Јед. Количина
број
мере
јунеће месо, прва
1.1. категорија,- тежина
900
товне - живе јунади
кг
450 - 500 кг; старости до 18
месеци;
- да је мишићно ткиво
светлоцрвене до
црвене боје; - да су
грађа, изглед и
конзистенција
карактеристични за
јунеће месо, - да је
масно ткиво
крембеле боје са
нијансама жуте;
карактеристичне за
јунеће месо)
Јунеће месо-ребра
1.2.
300
кг
Јунеће млевено месо
1.3.
800
кг
1.4
Димљена свињска
150
ребра
кг
1.5
свињско месо, прва
250
категорија
кг
- милански рез од
фармске свиње
тежине 100 - 110 кг,тежина: 15 - 20
кг,- мишићно ткиво
треба да буде
светлоружичасте до
светлоцрвене боје ,
а
масно ткиво беле боје,
својствене
конзистенције
- не сме бити

Цена без Износ без
ПДВ-а
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом
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Износ са
Д -ом

непријатних, нити
страних мириса
- дебљина остављеног
слоја поткожног
масног ткива није у
просеку већа од
5mm изнад
површинских мишића
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему
Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције и идентификациону ознаку на декларацији
Рок испоруке: једном седмично
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са
расхладним уређајем.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као
и датуму и месту испоруке.
2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвољача да је испорука по
отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу).
3. Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) да објекат
за производњу и прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен и уписан у
регистар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (доставља се уз понуду).
4. Потврда о уведеном HACCP систему за клање и обраду меса и израду производа од меса
( доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона)
5. У случају да понуђач нема сопствену кланицу потребно је приложити и копију Уговора са
кланицом у којој је уведен НАССР систем и такође да је тај објекат уписан у регистар Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде (доставља се уз понуду)
6. Декларација са ИД ознаком.(РС бројем)
7. Извештај о здравственој исправности производа. (доставља се према динамици узорковања које је
назначено у Уговору са акредитованом установом).

М.П. Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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ПАРТИЈА II – ПИЛЕЋЕ МЕСО
Ред.
Назив
број
артикла

Пилеће месо,свеже(домаћа
2.1. производња)свеже
старост 2-2,5месеца;
Оригинално упаковано, у
наменском
возилу са расхладним уређајем;
декларација на сваком пилету
посебно;
уз сваку испоруку доставити
изјаву да
је испорука по отпремници
безбедна за
употребу и извештај о
здр.исправности производа
доставља
се према динамици назначеној у
уговору
са акредитованом установом
2.2

Јед.
мере

Количина Цена
Износ
без
без
ПДВ-а
ПДВа

кг

Пилећи филе- бело месо без кости кг.
1 категорије дубоко
смрзнуто,тацна пакети од 0,5 кг.Да
је мускулатура белог меса врло
добро развијена,да нема прелома
костију,ишчашења,дисколфизације
коже,на кожи не сме имати
перја,паперја и клица.

Цена
са
ПДВом

Износ
са
ПДВом

700

300

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Рок испоруке: једном седмично.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему
Прописи који се односе на квалитет и безбедност производа :
-Правилник о квалитету меса пернате живине (Сл. Лист СФРЈ, бр. 1/81 и 51/88)
-Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница ( Сл.лист СЦГ бр.4/2004, 12/2004,
48/2004 )
- Правилник о количинама пестицида, метала, металоида, хемитерапеутика, анаболика и других
супстанци које се могу налазити у животним намирницама (Сл. лист СРЈ, бр. 5/92, 11/92 - испр. и
32/2002)
- Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и
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храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене
количине остатака средстава за заштиту биља (Сл. Гласник РС бр. 25/2010)
-Правилник о микробиолошкој исправности намирница у промету ( Сл.лист бр. 26/93)
-Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње прераде и
промета (Сл.гласник РС бр.72/10)
Критеријуми за одобравање производа (параметри квалитета, захтеви у погледу безбедности) :
Температура меса на пријему максимално + 4 ̊С Оригинална амбалажа не може бити оштећена Роба
мора бити декларисана и највише један месец пре истека рока трајања Квалитет и здравствена
исправност према наведеним Правилницима
Посебни захтеви за испоручиоца:
Сваку испоруку мора да прати отпремница са ознаком серије испорученог меса , датумом клања и
потврда о обављеном ветеринарском прегледу. Кутије морају бити означене тако да је обезбеђена
следљивост испоруке. Произвођач/ дистрибутер мора да има успостављен систем HACCP .
Понуђач је у обавези да приложи:
копију сертификата HACCP
копију Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Управа за ветерину
– о испуњености ветеринарско санитарних услова за обављање делатности

М.П. Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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ПАРТИЈА III – СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ
Ред.
Назив
Јед.
Цена
Износ
број
артикла
мере Количина без
без
ПДВ-а ПДВ-а

3.1.

Шунка, 1,5 кг

кг

200

3.2.

Свињски суви врат

кг

60

3.3.

Свињска печеница

кг

60

3.4.

Сланина, барена,
хамбуршка

кг

150

3.5.

ком.

700

3,6

Јетрена паштета, свињска,
150 гр, конзерва
Пилећа прса

кг.

50

3,7

Ћурећа прса

кг.

50

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему
Рок испоруке: једном седмично.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са
расхладним уређајем.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као
и датуму и месту испоруке.
2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвољача да је испорука по
отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу).
3. Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) да објекат
за производњу и прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен и уписан у
регистар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (доставља се уз понуду).
4. Потврда о уведеном HACCP систему за клање и обраду меса и израду производа од меса (
доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона)
5. Декларација са ИД ознаком.(РС бројем)
6. Извештај о здравственој исправности производа. (доставља се према динамици узорковања које је
назначено у Уговору са акредитованом установом).

М.П. Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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ПАРТИЈА IV - МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Ред.
Назив
Јед.
Количина Цена без Износ
број
артикла
мере
ПДВ-а без
ПДВ-а
Млеко 1/1
4.1. 3,2% мл. масти Оригинално
л
5.200
упакован производ –
ПВЦ амбалажа литарске(кесе),
3,2%мм.
свака кеса мора имати
декларацију (датум
производње
и рок употребе) уз сваку
испоруку
понуђач доставља изјаву
(потврда) да је испорука по
отпремници безбедна за
употребу. Извештај о
здр.исправности производа
доставља се према
динамици
назначеној у уговору са
акредитованом установом, ;
без
адитива, глутена и ГМО
Јогурт 1/1
4.2. 2,8% мл. масти од
л
2.800
делимично обраног
пастеризованог млека са
мин.2,8%мм декларација
произвођача (датум
производње
и рок употребе );оригинално
упакован производ-ПВЦ
боца, уз
сваку испоруку понуђач
доставља
изјаву (потврда) да је
испорука
по отпремници безбедна за
употребу. Извештај о
здр.исправности производа
доставља се према
динамици
назначеној у уговору са
акредитованом установом,
паковање: литарско, без
адитива, глутена и ГМО
Кисела павлака, 20 % мл.

Цена са
ПДВ-ом
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Износ са
ПДВ-ом

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8

4.9

масти
1/1 - оригинално
упакован производ
-ПВЦ паковање од 1кг. без
адитива, глутена и ГМО
Фета сир
950 гр, без адитива, глутена
и ГМО
Крем сир за мазање
1 кг (паковање) крем сир са
60% млечне масти, без
конзерванса
без адитива, глутена и ГМО
Ситни сир од обраног млека
крављи, средње зрео, мање
слан,
25%мм,
Трапист (качкаваљ) -тврди
пуномасни сир са
минимумом
млечне масти 45%, без
адитива,
глутена и ГМО
Кисело млеко чаша 2,8 мм
ПВЦ чаша 0,200 гр, 2,8мм,
без
адитива, глутена и ГМО

кг

600

кг.

250

кг

300

кг

400

кг

20

ком.

750

Mаслац минимум 82%
кг
млечне масти,максимум
16%
воде.Састојци:пастеризована
павлака.Паковање од 1 кг.

100

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему
Рок испоруке: два пут недељно.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
Производи морају бити означени ИД ознаком.
Производи без адитива, глутена и ГМО.
ДОКУМЕНТАЦИЈА
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као
и датуму и месту испоруке.
2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници
здравствено исправна (безбедна за употребу).
3 Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)
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да објекат за производњу и прераду млечних производа испуњава ветеринарско санитарне услове и
да је одобрен и уписан у регистар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
(доставља се уз понуду).
4 Потврда о уведеном HACCP систему за производњу и прераду млека и млечних производа
(доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона)
5 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз
понуду).
6 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања које
је назначено у Уговору са акредитованом установом)
7 Декларицаја са Ид ознком. (РС бројем)

М.П. Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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ПАРТИЈА V - ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Ред.
Назив
Јед.
број
артикла
мере

Количина Цена без
ПДВ-а

Износ
без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

5.1. Јабуке
кг

1600

кг

100

кг

300

кг

400

кг

600

кг

400

кг

400

кг

1500

кг

50

кг

400

кг

2.000

кг

4.000

кг

500

кг

1.200

кг

700

кг

50

кг

600

кг

150

кг

50

кг

20

кг

50

кг

150

5.2. Крушке
5.3. Брескве
5.4. Лубенице
5.5. Лимун
5.6. Поморанџе
5.7. Мандарине
5.8. Банане
5.9.

Нектарине

5.10. Грожђе црно
5.11. Кромпир
5.12. Купус
5.13. Пасуљ
5.14. Шаргарепа
5.15. Црни лук
5.16. Спанаћ
5.17. Парадајз
5.18. Паприка шиља
5.19. Целер
5.20. Пашканат
5.21. Тиквице
5.22. Цвекла
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Износ са
ПДВ-ом

5.23. Броколи
кг

20

кг

6

5.24. Бели лук
5.25. Зелена салата
200
ком.
5.26. Паприка бабура
5.27

Краставац свеж

кг
кг

200
200

5.28

Кромпир млади

кг

400

5.29

Карфиол

кг

20

5.30

Празилук

кг

20

5.31

Диње

кг

100

5.32

Шљиве

кг

200

5.33

Јагоде

кг

200

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Карактеристике:
Поврће и воће мора бити прве класе, зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и не сме бити квашено.
По величини уједначено (класирано). Упаковано у адекватну амбалажу.
Рок испоруке: три пута седмично.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као
и датуму и месту испоруке.
2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници
здравствено исправна (безбедна за употребу).
3 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности.
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или упоребљиво до ,и
морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.

М.П. Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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ПАРТИЈА VI – ЈАЈА КЛАСЕ „С“
Ред.
Назив
Јед.
број
артикла
мере
6.1. Јаја класе „L“
ком.

Количина

Цена без
ПДВ-а

Износ без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

12.000

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Рок испоруке: једном недељно
Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему
Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,да објекат за производњу и
прераду јаја испуњава ветеринарско санитарне услове.Потребно је доставно возило у посебном
температурном режиму.
НАПОМЕНА: Понуду дати искључиво за најбољи квалитет добара!Понуђачи су обавезни да
наведу име произвођача чији производ нуде!

М.П. Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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ПАРТИЈА VII – РИБА И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД РИБЕ
Ред.
Назив
Јед.
Количина
Цена без
број
артикла
мере
ПДВ-а
7.1. Ослић
кг
300
смрзнути хоки
плави 800 г
хоки плави,
прва класа,
800g/ком, без
главе и
репа, да код
испоруке
није прошло
више од 12
месеци од
замрзавања;.
7.2. Туњевина,
ком.
1000
комадићи у уљу
185гр.
7.3
Штапићи од
кг
120
лигње

Износ без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему
Производ мора имати декларацију са ознаком произвођача или дистрибутера са ветеринарском „ИД“
ознаком.
Рок испоруке: два пута месечно.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са
расхладним уређајем.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као
и датуму и месту испоруке.
2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници
здравствено исправна (безбедна за употребу).
3.Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)
да је објекат за производњу и прераду горе наведених производа испуњава ветеринарско санитарне
услове и да је одобрен и уписан у регистар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
(доставља се уз понуду).
4. Потврда о уведеном HACCP систему за израду производа од рибе ( доставља се уз понуду или
изјавом из чл.77став 4 Закона)
5. У случају да понуђач нема сопствену производњу потребно је приложити и копију Уговора са
производњом у којој је уведен НАССР систем (доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4
Закона)
6. Декларација са ИД ознаком. (РС бројем)
7. Извештај о здравственој исправности производа. (доставља се према динамици узорковања које је
назначено у Уговору са акредитованом установом.
М.П. Потпис одговорног лица понуђача
__________________________
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ПАРТИЈА VIII – ХЛЕБ И КОРЕ
Ред.
Назив
Јед.
број
артикла
мере
8.1. Хлеб, полубели
ком.
500 гр
8.2. Коре за питу,
пак.
500 гр
8.3
Кајзерице 50
Ком.
грама

Количина

Цена без
ПДВ-а

Износ без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

11.000
700
800

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему
Рок испоруке: сваконевно (хлеб) , у 06,00 часова, а коре и кајзерице по потреби – договору..
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као
и датуму и месту испоруке.
2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници
здравствено исправна (безбедна за употребу)
3 Потврда произвођача о уведеном HACCP систему (доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став
4 Закона)
4 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз
понуду).
5 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.
6 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања које
је назначено у Уговору са акредитованом установом)
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до ,
и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.

М.П. Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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ПАРТИЈА IX – СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ
Ред.
Назив
Јед.
Количина
број
артикла
мере
9.1.
Грашак, ринфуз
кг
500
1 класа
9.2.
Боранија
кг
500
ринфуз 1 класа
9.3.
Замрзнуто
кг
50
воће-вишња
кутија 5/1
9.4
Замрзнути
кг
50
спанаћ кутија
6/1
9.5
Кукуруз
кг
50
шећерац 10/1
9.6

Руска салата
10/1

кг

50

9,7

Црвено воће
микс 5/1

кг

30

Цена без
ПДВ-а

Износ без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Понуђачи уз понуду морају доставити доказ о успостављеном HACCP систему
Карактеристике:
Поврће мора бити зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и адекватно упаковано у одговарајућу
амбалажу, замрзнуто али не дуже од 8 месеци.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: једном недељно..
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу
Са расхладним уређајем.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као
и датуму и месту испоруке.
2 Потврда произвођача понуђача о уведеном HACCP систему (доставља се уз понуду, или изјавом из
чл.77 став 4 Закона)
3 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности.
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до ,
морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.

М.П. Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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ПАРТИЈА X – ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Ред.
број

Назив артикла

Јед.
мере

Цена
Количин без
а
ПДВ-а

Износ
без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Мак млевени 100 гр
10.1.
Брашно пшенично
10.2. 25/1, тип 400
Брашно кукурузно
10.3. 10/1
Шећер у праху
10.4. 250 гр
Сирће бело,
10.5. алкохолно 1/1
Уље 1/1,
10.6. сунцокретово
Со јодирана
10.7. (картонска амб.)
Алева паприка10.8. слатка
100 гр
Вегета 1/1
10.9.
Бибер-млевени, 5 гр
10.10.
Ловоров лист, 10 гр
10.11.
Цимет, 10 гр
10.12.
Винобран, 10 гр
10.13.
Прашак за пециво,
10.14. 10 гр
Ванилин шећер,
10.15. 10 гр
Чај, паковање од 20
10.16. филтер кесица-нана,
камилица, хибискус
Квасац, сирови
10.17. коцкице
Какао, 100 гр
10.18.
Суви першун, кутија
10.19. 75 гр
Гриз, 200 гр
10.20.

ком

15

кг

1000

кг

500

ком.

40

л

60

л

1.100

кг

280

ком.

100

кг

80

кес.

500

кес.

35

кес.

100

кес.

10

кес.

1.500

кес.

110

пак.

750

кг

15

ком.

60

ком.

25

ком.

20
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Износ са
ПДВ-ом

Мајонез "лајт" 2/1
10.21.

ком.

45

10.22.

ком.

120

Супа резанци, 400 гр
10.23. (без јаја)

ком.

200

Макароне без јаја,
10.24. 400 гр
Кекс-посни
10.25.
Мармелада-мешана
10.26. 3/1
Крем-лешник,какао,
10.27. млеко у праху и др.
1/1
Чоколада за кување
10.28. 100 гр
Кечап, 1/1
10.29.
Пшеница за кување,
10.30. белија
Шећер ситни
10.31. 1/1 кг
Кисела вода 1,5 л
10.32.
Палента, 400 гр
10.33.
Хељдино брашно
10.34. 5/1
Ражано брашно 5/1
10.35.
Пире минут, ринфуз,
10.36. 5/1
Пиринач, 1/1
10.37.
Сусам, 100 гр
10.38.

ком.

600

кг

350

ком

60

кг

120

ком.

130

л

200

кг

2

кг

1.000

ком.

550

ком.

400

кг.

40

кг.

40

кг

200

кг

170

кес.

80

10.39. Кокос, 100 гр

кес.

10

кг

60

кг

20

л

50

ком.

450

Супа коцка

Пудинг-ванила,
10.40. чоколада,јагода
Суве шљиве
10.41.
Густи сок, 1/1
10.42.
Стони маргарин,
10.43. 250
гр,витаминизирани
стони ( јестиво
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раф.биљно уље
јести.)
Бибер, зрно, 5 гр
10.44.

кес.

100

кг

5

кес.

70

л

90

Ком.

30

Ком.

10

кг
кг

5
50

Кафа, 200 гр
10.45.
Сода бикарбона, 20
10.47. гр
Парадајз сос, 1/1
10.48.
Папирне салвете,
10.49. 100 ком.
Дрвене чачкалице,
10.50. 100 ком.
Ратлук, 500 гр
10.51.
10.52 Смеђи шећер 500 гр
10.53

кг.

5

10.54

Сунцокретово семе
љуштени сирови
Ланено семе

кг

5

10.55

Семе тикве

кг

3

10.56

Суво грожђе 100 гр.

Кес

40

10.57

Природни мед

кг

100

10.58

Кекс плазма 300 гр.

Ком

30

10.59

Крем блок 100 гр.

Ком

50

10.60

ком

50

10.61

Обланде велике 210
гр.
Сенф благи 0,100

ком

20

10.62

Оригано 10 гр

ком

30

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
НАПОМЕНА: Понуду дати искључиво за најбољи квалитет добара и у оригиналним
паковањима!Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде!

М.П. Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- уписати колико износи цена без ПДВ-a, за сваки тражени предмет јавне набавке за дате
количине;
- уписати колико износи цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке;
- уписати колико износи цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке за дате
количине.
На крају уписати укупан износ без ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом-за сваку партију.

Датум:
_________________

М.П.

Потпис понуђача
_____________________
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VIII МОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 1. – ЈУНЕЋЕ МЕСО, које продавац продаје купцу за
потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца број:____________________.
године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету кoју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
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Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева купца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара.
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука се врши једном седмично.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.

Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.
Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.
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Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.
Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.

Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана.

Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
__________________________
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 2. – ПИЛЕЋЕ МЕСО, које продавац продаје купцу за
потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца број:____________________.
године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
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У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева купца.

Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020.годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука се врши једном седмично.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.

Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.

Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.
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Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.

Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.

Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
_________________________
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 3. – СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ, које продавац
продаје купцу за потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца
број:____________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
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основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева купца.

Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука се врши једном седмично.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.
Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.

Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.
46/72

Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.
Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.

Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
__________________________
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 4. – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, које продавац
продаје купцу за потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца
број:____________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
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Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева купца.

Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука се врши два пута недељно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.
Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.
Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.
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Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.
Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана.

Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
_________________________
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 5. – ВОЋЕ И ПОВРЋЕ које продавац продаје купцу за
потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца број:____________________.
године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.

Члан 4.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
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основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева купца.

Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука се врши три пута недељно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.
Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.
Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.
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Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.

Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.

Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
__________________________
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 6. – ЈАЈА КЛАСЕ „С“, које продавац продаје купцу за
потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца број:____________________.
године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
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основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева купца.

Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука се врши једном недељно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.
Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.
Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.
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Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.

Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.

Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана.

Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
__________________________
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 7. – РИБА И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД РИБЕ, које продавац
продаје купцу за потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца
број:____________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
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Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева купца.

Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука се врши два пута месечно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.
Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.
Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.
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Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.

Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.

Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
__________________________
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 8. – ХЛЕБ И КОРЕ, које продавац продаје купцу за
потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца број:____________________.
године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
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Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева купца.

Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука хлеба врши се свакодневно, а кора
по потреби.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.
Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.
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Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.
Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.
Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.

Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
__________________________
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 9. – СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ, које продавац
продаје купцу за потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца
број:____________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
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исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева куп
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука се врши једном недељно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.
Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.
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Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.
Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.

Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
__________________________
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, Улица _______________________________, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: продавац), са једне стране и
2. Предшколске установе „Бајка“ Ивањица, Улица Наде Поповић 48, коју заступа директор
Весна Николић (у даљем тексту: купац), са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА 10. – ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, које
продавац продаје купцу за потребе купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца
број:____________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће купцу испоручивати добра из члана 1. овог Уговора у складу са потребама купца
у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који купац упућује
продавцу електронским путем (путем и-мејла).
Испорука и утовар добара врши се Ф-цо магацин купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара.
На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан
да обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци добара коју потписују и продавац и купац
укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _________ од ____________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
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Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје, као и
видно обележене рокове трајања на њима. Купац задржава право додатне контроле квалитета и
исправности производа који су предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима
провере обавештава продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке
представник купца ће вршити уз присуство представника продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране представника купца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, купац и продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране купца, а
продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара
који су последица лошег квалитета, продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року из
претходног става, а који тече од момента захтева купца.

Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује добра по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________ од ______. године.
Уговорне стране су сагласне да су за време важења овог уговора јединичне цене фиксне и
непроменљиве.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.
годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђених средстава предвиђеним финансијским планом за 2021. годину.У супротном, уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
наручиоца.
Купац има право да једнострано раскине уговор у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана Уговора.
Члан 6
Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист купца, која треба да буде са клаузулом ,, без протеста'', роком доспећа
,, по виђењу ''и роком важења 30 ( тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с
тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужетак рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара
Члан 7.
Количине добара чија се купопродаја уговара наведене су у понуди.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити првог квалитета. Испорука се врши два пута недељно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор писменим путем, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Продавац је у обавези да купцу испоручује добра у месту седишта купца, улица Наде Поповић
48, у Ивањици.
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Члан 10.
Продавац купцу добра испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора.
Члан 11.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти добара која наручује.

Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати добра у року од ____ дана од дана испоруке.
Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 90 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у Понуди број: __________________________.године.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи наредних годину дана.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у ____________________.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Продавац:
___________________________
Директор
________________________

Купац:
Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
Директор
__________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (назив понуђача),
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за јавну набавку добара,
НАМИРНИЦА ЗА ХРАНУ, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН број 4/2020 како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара, НАМИРНИЦА ЗА ХРАНУ, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН број 4/2020, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач ______________________________________________у поступку јавне набавке добара,
НАМИРНИЦА ЗА ХРАНУ, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН број 4/2020, поштовао је обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Датум
___________________

Понуђач
М.П.

____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача.Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

____________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ћу Наручиоцу, на дан
закључења Уговора, доставити:
Бланко сопствену меницу ( соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану
од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла,у висини од 10%
од вредности уговора без ПДВ-а.

Датум

_________________

Понуђач

М.П.

__________________
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